
Protokoll från föräldrarådet 18 september 2012-09-28 
 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Joel Isensköld, Jonas Rahm, Caroline Svensson, Camilla 

Fagerström, Jan Grannäs, Mattias Lindström, Charlotte Larsson (lärarrepresentant), Sofie 

Söderlund (bitr. rektor) och Elisabet Enmark (rektor) 

 

1. Skolans Trygghets- och likabehandlingsplan diskuterades. Föräldrarna är positiva till 

planen och tycker att den är väl förankrad och att de känner igen sig i arbetssättet i 

skola och på fritidshemmet.  

 

Elisabet berättade om gången kring Trygghets- och Likabehandlingsplanen. En 

utvärdering av skolans trygghetsarbete görs på vårterminen i samband med en 

trygghetsenkät för elever, en föräldraenkät, personalenkät samt utifrån personalens 

iakttagelser. Utvärdering och analys görs och utifrån detta upprättas en ny 

trygghetsplan. Första kapitlet innehåller en utvärdering utifrån föregående plan och i 

sista kapitlet finns nedskrivet vilka insatser som kommer ske under detta läsår.  

Eleverna är via klassråd och elevråd med och formulerar skolans Trygghets- och 

ordningsregler tillsammans med skolans personal, men det är slutligen rektor som 

beslutar om skolans ordningsregler. Trygghetsplanen ska vara väl förankrad bland 

personal, elever och föräldrar. 

 

2. Skolan kommer under hösten få en ny hemsida. Vi arbetade under mötet fram en mall 

för hur informationen kring föräldrarådets verksamhet ska se ut. 

 

3. Camilla kommer under hösten arbeta fram ett infoblad kring GD/GIF för föräldrar för 

att underlätta samordningen inför GD/Gif varje år och för att hjälpa de föräldrar som 

är med och ordnar med GD/GIF för första gången. 

 

4. Vi diskuterade återigen trafiksituationen kring skolan. Det är fortfarande svårt att få 

alla föräldrar att hålla sig till trafikreglerna. En del släpper av sina barn mitt i 

korsningen, en del kör för fort och andra backar och vänder mitt i korsningen. Vi 

bestämde att skolan tar kontakt med kommunens trafiksamordnare Pia Grönvall och 

ber henne komma hit en morgon för att bedöma och ge oss tips på hur vi går vidare.  

 

Elisabet och Sofie tar också kontakt med förskolechefen på förskolan bredvid för att 

starta ett samarbete kring trafiksituationen. 

 

5. Elisabet och Sofie har fått förfrågan från en grupp föräldrar om att starta högstadium. 

Vi är i nuläget inte på gång att starta högstadium. 

 

6. Vi diskuterade skollunchen utifrån att några elever berättat att de inte blivit mätta 

eftersom maten inte räckt vid några tillfällen. Sofie och Elisabet berättade att de trodde 

att det kan bero på att även fritidspersonalen hjälper till vid luncherna detta läsår och 

att de under de första skolveckorna inte var så vana vid att se hur stora portioner 

eleverna kunde ta eller om det räckte att ta om. Sofie har pratat med alla om detta och 

fortsättningsvis borde inte detta vara ett problem eftersom vi har mat över nästan varje 

dag. Enda gångerna maten kan ta slut är när det är pannkakor och chicken bits, men 

även då får alla minst en portion. Vi jobbar för att träna eleverna i att äta efter 

”tallriksmodellen”. 

 



Skolan har från och med detta läsår ett mat- och miljöråd där elever från åk 2-6 ingår 

tillsammans med personal på skolan. I rådet diskuteras skollunch, miljön i matsalen 

och i övrigt på skolan. 

 

7. Mobiltelefonanvändande bland eleverna diskuterades. Sofie och Elisabet berättade att 

elevers telefoner ska vara avstängda under hela skoldagen och att det bara är elever på 

fritidsklubben som får använda dem under fritidsklubbstid. 

 

8. Nästa möte 15 november kl. 18.30 

                                                                Protokollskrivare: Elisabet Enmark 


