
Föräldrarådet 2019-11-27, protokoll 

1. Ordförande 

Emanuel Pålsson 

 

2. Sekreterare 

Mikael Lövdahl 

 

3. Presentation av mötesdeltagare 

(Ifylls vid nästa möte) 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet i september lästes upp 

 

5. Matrådet 

Ingen representant på plats. 

Synpunkt från föräldrar klass 4: maten räcker inte till, maskar i salladen, soppa för ofta, rätter som 

barn inte gillar. Men det finns också de som tycker maten är bra. 

Dementeras av mötesrepresentant Maria Fredin. 

Marie Ekvall: enkätundersökning har gjorts på 7-9. Samma enkät till de yngre klasserna? Marie 

skickar den till oss. 

Det har gjorts mycket de sista åren, upplevs överlag som positivt med den mat som serveras. 

Åk6 äter innan åk4? Fredin kollar med mentorerna. Vissa dagar beroende på lektioner (ex slöjd) 

kan göra att tiderna förskjuts. 

 

6. Särskilda behovsgruppen 

Inget nytt. Finns en ”vilande” grupp. Johanna Jolin är representant. 

 

7. Struken tills vidare 

 

8. Rektorernas punkt 

Maria Fredin: 

28/11 kommunstyrelsen har möte, beslutar om budget (får behålla specialpedagog). 

Skolsköterskan Ellinor slutar, trist! Annons ligger ute med flera sökande med utökad tjänst 20%. 

Hela F-9 får utökad kuratortjänst. 

Lekstugan… budget fanns (med sandlåda). Man vet inte vad som hänt, får ingen respons, luddiga 

svar. Man kollar igen från föräldrarådets sida med Ulf Borgström, kommunen. 

Marie lyfter fram att hon har en förträfflig personalstyrka! 

 

Anette Olsson: 

F-6. Informerar allmänt om vad som händer i verksamheten. 

F-3 har Lucia-uppträdande i sporthallen. 

Det händer mycket roliga aktiviteter sista veckan innan jul för samtliga årskullar. 



 

Eskil Eskilsson 

Önskekost… alla får chans att äta (väldigt specifika önskemål/kost) 😊 

Det rullar in mycket elever efterhand från särskolan. Olika behov… många varit hemma länge. 

På sikt kommer man behöva bygga ut och anställa fler. Budget ska lämnas in 15/1 2020. 

Många av eleverna går ut skolan, glädjande! 

Försöker få igång fritidsaktiviteter tillsammans med Crea Diem. 

 

Marie Svensson (särskolan) 

Blivit tillfrågade att stötta med café på Kulturcentrum 7/12. Bakar, gör innehållsförteckningar, 

paketerar, väger, inköp osv. 12 elever som jobbar med detta men fler inblandade runt omkring. 

 

Marie Ekvall (högstadiet) 

Politikerbesök, kontaktpolitiker har besökt skolan 4 h förra veckan. 

 

Sista veckan innan jul är det temavecka. 3 olika teman för respektive årskurs. Temat kommer att 

integreras inom ramen för befintligt schema. Avslutning fredagen vecka 51 i sporthallen med 

samling i klassrummen. Skolan slutar klockan 11 denna dag. Ingen skollunch denna dag. 

 

Tryggare Sverige har pratat med elever och personal. Kommer tillbaka för att återkoppla. Därifrån 

utvecklingsarbete. Återkoppling nästa föräldrarådsmöte. 

 

Allvarlig drog-situation på skolan. Alla inblandade instanser inom kommun/skola har samverkat för 

att ta fram ett program. Brev till vårdnadshavare har skickats ut. Droger och prat om droger bland 

eleverna. Kontaktpolis har införts, har gjort besök på skolan.  

Stölder av dyrare ytterplagg på skolan. Utbildningsförvaltningen ersätter plagg med skälig summa. 

Gäller således inte dyrare plagg. Förvara ytterkläder i skåpen under lunch.  

 

9. Övriga frågor 
Barnen kommer upp på idrottshallens tak.  

Detta problem sker på fritiden. Emanuel kontaktar Mikael Lövström. Maria Fredin felanmäler 

detta. 

  

10.  Nästa möte 

2020-02-12 Kl.18:15 

2020-05-07 Kl.18:15 

 

11. Mötet avslutas 

 

Vid pennan: 

Mikael Lövdahl / Johanna Jolin 


