
 

 
 

Minnesanteckningar från föräldrarådet den 7 maj 2018 

LHU – Lärande för Hållbar Utveckling 
Håkan Lundgren förstelärare på högstadiet informerar om det 
hållbarhetsarbete som bedrivs från förskoleklass t.o.m. år 9.  Inom lärande för 
hållbarutveckling eftersträvar man att få in såväl det ekonomiska perspektivet 
som det sociala och det ekologiska. Detta innebär att vi försöker se till att 
arbeta ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet att kunna få ett 
helhetsperspektiv. Inom LHU talar man om utbilda handlingskompetenta 
individer som kan ta ställning och argumentera för sin sak. Skolans vision: En 

skola där alla får möjlighet att utvecklas för en hållbar framtid. 
Elevmedverkan/Elevinflytande ett av våra utvecklingsområden. På högstadiet 
har elevrådet fått utbildning om vad LHU innebär och tips på vad och hur de 
kan vara med och påverka. Förslaget att införskaffa källsorteringskärl till 
korridorer och elevcaféet kom upp under denna utbildningsdag och har nu 
blivit verklighet. Vi har också startat upp ett hållbarhetsråd med en grupp elever 
som vill engagera sig i skolans hållbarhetsarbete. Syftet är att rådet ska vara ett 
forum för; 

• Att omsätta de 17 globala målen i verklighet i skolans verksamhet.  
• Att vara kreativa, skapa idéer, genomföra och utvärdera uppdraget.  
• Att vara ett bollplank till lärarnas arbete 

 
Just nu pågår även en tävling för att ta fram Tornhagsskolans hållbarhetslogga. 
Vi har tagit de första stegen för att bli certifierade med Grön Flagg som är ett 
program som Håll Sverige rent tagit fram för att stötta pedagoger i arbetet med 
hållbarhetsfrågor i undervisningen. Till hösten så kommer vi även påbörja ett 

samarbete med Kolmården och Tekniska verken. 
 
Fritidshemmen har under året utgått från mellanmålet som ett gemensamt 
tema och har exempelvis diskuterat och sökt svar på varifrån frukten kommer. 
Man har intervjuat personal och fört statistik. Gröna påsen har också hamnat i 
fokus.  
 

På låg- och mellanstadiet har man arbetat fram en handlingsplanför varje 
årskurs där man senare också utvärderar och vidareutvecklar arbetsområdena 
och arbetssätten.  
 
Personalen har fortlöpande arbetat med LHU i sin planering och undervisning 
samt på studiedagar då vi tagit in externa utbildare för att få nya tankar och 
inspiration. En grupp ur personalen på låg- och mellanstadiet åker nu under 
våren till Karlstad, där man kommit väldigt långt med hållbarhetsarbetet, för 
att ta del av deras arbete. 
 
  



Nybyggnationen 
Therese Franzén från kommunens lokalplaneringskontor informerar om 
nybyggnationen. Tidsplanen följs och markarbetena har kommit en bit på väg. 
Under augusti kommer byggnaden att växa fram. 
 
Nya cykelställ kommer till det nya huset så småningom men det finns önskemål 
om att få nya cykelställ på andra delar av skolgården. Therese lovar att lyfta 
frågan med Lejonfastigheter då detta ligger inom deras ansvarsområde.  
 
Fotbollsplanen skall dräneras på två platser och kommunen planerar att göra 

iordning fotbollsplatsen och fotbollsmålen. Tidsplanen är dock inte helt spikad 
ännu.  
 
Redskapsboden som tidigare stod i bokskogen har flyttats längre ner på 

skolgården och ska under våren målas och fräschas upp med nytt tak. 
 
 
Cykellänken och trafikpolicy 
Daniel Nilistad från Skanska, Per Oldfeldt och Sandra Viktor från Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om den nya cykellänken och hur 
man kan arbeta för att minska bilåkandet till/runt skolan.  
 

Gaturummet är idag väldigt brett och nu skall utrymmet fördelas om så at det 
blir mer plats för fotgängare och cyklister. Projektet syftar till att det skall bli 
säkrare så att fler vågar låta sina barn gå själva till skolan istället för att skjutsa 
dem med bil. Ny skyltning och tydligare övergångsställen med upphöjda 
cykelöverfarter där bilar måste lämna företräde skall göra det säkrare och bidra 
till att hastigheten sänks. Busshållplatsen byggs om till en timglashållplats, dvs 
där vägen smalnas av vilket också skall medföra sänkta hastigheter. Vid 
förskolan Kottebo kommer det bli några parkeringsrutor med 30-minuters-
parkering samt avsläppningsplatser.  
 
Arbetet kommer att ske etappvis och under veckorna 20-24 kommer arbetet 
börja vid Majgatan den del av Stenbrötsgatan som ligger vid Bjälbogatan. Vecka 

24-32, när skolan har sommarlov, kommer man stänga av och arbeta med den 
del av cykellänken som finns utanför skolans område. Arbetet är planerat för 
att i minsta möjliga mån påverka pågående verksamhet. 
 
Vid in- och utfarten för byggtrafiken till den nya skolbyggnaden kommer det 
asfalteras tillfälligt och när bygget är klart kommer man färdigställa den delen 
av cykelleden.  
 
Under tiden för byggnationen av cykellänken, 7 maj - 31 augusti, är 
hållplatserna Gamla Linköping läge C, Tornhagen och Skedagatan avstängda. 



Mer information om Cykellänken Ryd finns på kommunens hemsida (även 
länkat från skolans hemsida): 
http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-
trafik/byggprojekt/byggprojekt/cykellanken/ 
 
Vill man ha ytterligare information finns även möjlighet att följa projektet på 

Instagram under namnet cykellanken 

 
Målet med cykellänken är att göra en cykelvänlig stad och ge medborgarna en 
liten knuff i rätt riktning, dvs mot att hellre cykla eller gå än att ta bilen. Sandra 

Viktor som arbetar som projektkommunikatör berättar sedan mera om andra 
tänkbara åtgärder och informationsinsatser som kan göras för att påverka för 
att få en förbättrad trafiksituation runt Tornhagsskolan. Hon föreslår att skolan 
anordnar en Workshop där föräldrarna kan komma överens med andra 
föräldrar så att man hjälps åt med att gå med barnen. Sandra poängterar att 
alla inte har möjlighet att gå till skolan men det finns ändå möjligheter att gå 
den sista biten till skolan, speciellt nu när man arbetar för att göra det säkrare 
att cykla och gå. Bilfria dagar eller veckor är ett sätt och man skulle kunna ha 
temadagar med t ex cykelservice.  
 
 
Sandra Viktor framför också en önskan om att använda Tornhagsskolan som 

pilotskola och efterlyser representanter till en grupp som arbetar fram en 
aktivitetsplan. Per Bankvall och Nils Hillerbrand som tagit initiativ till en 
arbetsgrupp för att förbättra trafiksituationen anmäler sitt intresse. De som 
önskar ansluta sig till gruppen tar kontakt med per via mail; 

per.bankvall@gmail.com Första mötet äger rum den 21/5 kl. 11 på 
Tornhagsskolans expedition.  
 
 

På återseende höstterminen 2018! 
 

Ledningsgruppen Tornhagsskolan önskar Glad Sommar! 
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