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Information/dialog  

- Forum för samverkan – vad är det? 

 

Vårdnadshavare för elever i förskoleklass, fritidshemmet och i grundskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande 

över utbildningen. 

 Rektor ansvarar för att det finns ett forum för samråd och att information lämnas om förslag till beslut i 

frågor som ska behandlas i detta forum 

 samt att vårdnadshavare får tillfälle att lägga fram synpunkter före beslut. 

 Vara en arena där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. (självklart 

behandlas inte ärenden som rör enskilda elever, föräldrar eller personal) 

 

Övriga frågor skickas in helst i förväg 

Inga krav på föräldrarådsrepresentanterna än att komma och om tid finns höra efter om det kan finnas frågor från 

några föräldrar i klassen. Vara ett bollplank. 

 

Exempel på frågor som kommit in. 

Trafiksituationen 

Skolmaten 

Inomhusluft 

Skolavslutning 

Kallt i klassrummet 

Resurser vid behov 

Rekrytering  

 

Teman vi hade under läsåret 17-18; 

- Unikum 

- Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan –reder ut begreppen  

- Digitalisering i skolan – vad innebär det? 

- Organisation ht 2018 

 

Nu på decembermötet tänkte vi ha tema – Förskoleklass. Det fanns även önskemål att repetera ”Digitalisering i 

skolan – vad innebär det?”. 

 

 

- Följande aktiviteter var då igång i verksamheten. 

Vildmarksleden, simundervisning förskoleklass, utvecklingssamtal 
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Diverse frågor som vi pratade om på mötet. 

- Skogen – gården vid paviljongen  

Skogen har genomgått en sanering av gamla träd och grenar som tagits ned. Arborister har varit här och 

genomfört arbetet. Gården ner mot paviljongen har blivit av med det grova singlet och ersatts av ett fint 

grus. Nya buskar kommer att sättas upp till våren. Kanske anläggs en grusgång ned mot paviljongen 

från den bortre delen av gården. 

- Säkerhetsfrågor – skolan erbjuds en utbildning 

En förälder som har företaget ”Säkerhetsakademin” kommer att erbjuda skolan utbildning i 

skolsäkerhet till nästa termin. 

- Parkera ej på vägen bakom husen 

Vid lämning uppmanas alla återigen att tänka på var man parkerar. Ej ok att parkera på vägen som går 

upp bakom skolan. Ej heller på andra sidan stenbron. Detta måste respekteras!  

- Skolavslutningar 

På mötet diskuterade vi olika alternativ och tidpunkter, för att ha julavlutningen på. Men skolan är 

beroende av den nya musiklärarens förutsättningar. Nu vet vi att Nadja Nyman ska hantera tre olika 

skolavslutningar. Det innebär att vi i år igen kommer att ha avslutningen på morgonen 20/12, kl. 08.15 

o 09.00. Förra året hade vi kvällen innan men i år är då Nadja upptagen med de två andra skolorna. 

- Skolinspektions enkät 

Rektor informerade om ”Skolenkäten hösten 2018” från Skolinspektionen. Först ut åk 1,2 och 3 och lite 

senare i höst Förskoleklass. Resultatet kommer framöver att gås igenom på ett möte i Skolforum. Vi 

hoppas att många svarar. 

- Lovtider 

Vi har problem på loven med barn som inte dyker upp, vars föräldrar registrerat närvaro. Skillnaden kan 

ibland vara upp emot 30%. Det innebär för oss stora onödiga kostnader, det kan handla om, 

personalplanering, måltider mm. Vi har full förståelse att förutsättningarna ändras men då måste man 

meddela det i tid, till skolan. Vi kommer även upprätta ett påminnelsesystem för kommande lov.    

- F-klass tider 

Förskoleklassen kommer inför vt-19 att ändra sluttiden från 13.40 till 13.10. Vi har redan smugit igång 

med det, för att pröva oss fram till en bra övergång till ett F-1 fritids. 

- Enkätresultat SKL 7 mjuka frågor 

Vi tittade och pratade om skolans resultat, som överlag är riktigt bra.  
Andel (%) positiva elever (kommunen totalt inom parentes) 

  2015/16 2016/17 2017/18 

Jag känner mig trygg i skolan 97 (93) 97 (93) 99 (91) 

Jag vet vad som krävs för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena 

87 (84) 94 (86) 85 (87) 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att 
jag får lust att lära mig mer 

91 (75) 89 (74) 95 (74) 

Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet 

98 (86) 92 (88) 96 (88) 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter 

97 (87) 97 (87) 97 (88) 

Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det 

98 (94) 97 (94) 100 (94) 

Mina lärare förväntar sig att jag ska 
nå kunskapskraven i alla ämnen 

90 (86) 93 (86) 99 (86) 

 

  

 

Övriga frågor 

-  

 

Välkomna 

 

Anders Ekegärd rektor 


