
 

 
 

Föräldraråd 2018-04-24 

 

Föregående protokoll.  

 

I takt med att skolan växer behöver diskussion föras om huruvida 

föräldrarådsrepresentanter ska väljas i varje klass. I dagsläget är alla föräldrar 

är välkomna på föräldraråd. Bra om ett förtydligande görs angående detta samt 

om att protokoll från tidigare föräldraråd finns att läsa på skolans hemsida.  

 

  

Trafiksituationen kring skolan upplevs fortsatt som otrygg. Det går bra att 

vända sig till skolans rektorer om man ser platser som inte ser säkra ut.  

Viktigt att de föräldrar/elever som kommer med mycket hjälpmedel etc. i bil 

har tillgång till anpassade platser. 

 

Tillgängligheten vid grillplatsen för elever som är rullstolsburna ses över samt 

anpassade sandlådor. Detta kommer att vara på plats under våren.  

 

För närvarande går klasser från Himnaskolan i skolans lokaler. De kommer att 

vara kvar till terminens slut.  

 

• Digitalisering 

I höst kommer digitalisering att införas som en ytterligare del i skolans 

styrdokument. Detta ska genomsyra all undervisning och vara en del av elevens 

hela skoldag. Det ska inte ses som ett tillägg utan ett förtydligande av 

nuvarande krav som finns i styrdokumenten.  

 

• Stadieindelad timplan i grundsärskolan 

Grundsärskolan samt inriktning träningsskolan kommer att få en ny timplan 

som träder i kraft höstterminen 2018. Den nya timplanen kommer även att vara 

stadieindelad mellan låg-, mellan-, och högstadium. Särskolan inväntar ännu 

regeringens beslut om hur fördelningen kommer att se ut. Information om hur 

detta påverkar vår organisation kommer skickas ut till samtliga 

vårdnadshavare.  

 

• Obligatorisk förskoleklass 

Vid höstterminen blir förskoleklass obligatorisk i grundskolan. Detta gäller 

dock inte grundsärskolan. I Linköpings kommun är policyn att barn som tillhör 

grundsärskolans målgrupp fortfarande har sin skolstart vi 7 års ålder. Istället 

för förskoleklass går barnen ett extra år på förskolan. Detta för att barnen inte 

ska förlora ett års undervisning genom att börja skolan ett år för tidigt.  

 

 



• Skolgårdsregler 

Nya skolgårdsregler finns uppsatta på förrådet på skolgården. Reglerna är 

skrivna på ett sätt som ska hjälpa eleverna att veta vad som förväntas av dem 

på skolgården. Pedagogerna ser överlag att de sker mycket lek på skolgården 

bland elever i alla åldrar. Det upplevs att utomhusmiljön inbjuder till mycket 

lek.  

 

• Handlingsplan vid strömavbrott 

Handlingsplan och förnyade rutiner gällande hissar och hjälpmedel vid 

strömavbrott har gåtts igenom med personal på skolan.  

 

• Skolavslutning 

Skolan har en traditionsgrupp som har i uppgift att skapa gemensamma 

traditioner för hela skolan. Det sitter representanter från alla skolformer på 

skolan i traditionsgruppen deras mål är att skapa traditioner som passar alla 

elever. Just nu arbetar de med hur vår gemensamma skolavslutning ska se ut. 

Lämna gärna idéer och förslag till klasslärare. 

 

• Skolfotografering 

I år har ingen skolfotografering skett på skolan. Det finns önskemål om att 

ordna detta. Skolledningen ser över möjligheten att ordna detta.  

 

• Skolmaten 

Till höstterminen kommer skolans tillagningskök att vara i full gång. All 

skolmat kommer då att lagas på plats.   
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