
Protokoll från föräldrarådet 20 november 2012 
 

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

Fagerström, Sara Bergström, Ulf Larsson, Joacim Lindwall, Sofie Söderlund (bitr. rektor) och 

Elisabet Enmark (rektor) 

 

 

1. Elisabet och Sofie berättade om tankar på att starta högstadium. Flera föräldragrupper 

har velat ha möte med oss för att diskutera högstadium och vi funderar vidare på om 

detta är möjligt. Ansökan för att få starta läsåret 20014/15 ska vara inne senast 31 

januari 2013. 

 

2. Camilla har arbetat fram ett förslag på infoblad kring GD/GIF för föräldrar som vi 

läste igenom och gav synpunkter kring. Infobladet är till 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. 

 

3. Vi diskuterade återigen trafiksituationen kring skolan. Elisabet gav information om 

vad kommunens trafiksamordnare Pia Grönvall kommit fram till efter möte hos oss då 

hon även tittade på trafiksituationen. Pia tipsade oss om att göra ett gemensamt utskick 

tillsammans med Vallbacksgårdens förskola och att stå utanför skolan både på fram- 

och baksidan under en vecka, vilket vi gjort. Elisabet tar kontakt med Markbyggarna 

för att få till bättre snöröjningen i området. Tyvärr säger kommunen nej till att göra 

tydligare markeringar i gatuhörnet framför skolan för att markera att man inte får 

markera närmare än 10 meter i en korsning.  

 

4. Vi diskuterade skolans portal för skriftliga omdömen - Infomentor. Elisabet och Sofie 

berättade att det är viktigt att föräldrar loggar in och läser igenom sitt barns omdömen 

inför utvecklingssamtalen.  Då blir samtalet bättre och föräldrar får förhoppningsvis en 

större medvetenhet om hur barnet ligger till i olika ämnen. Har man glömt bort koder 

hör man av sig till klasslärarna eller till Elisabet. Ett önskemål som kom upp var att 

fritids skriver en kommentar kring varje elev och inte bara markerar med 

”färgsymboler”. Ett förslag var att skolan skriver en liten informationstext och lägger 

på hemsidan kring hur Infomentors system är uppbyggt. 

 

5. Sofie informerade om att skolan från och med vårterminen kommer att servera lunch 

även på friluftsdagar. Detta för skolan ska vara helt kostnadsfri för föräldrarna. 

Eleverna kommer då att få gå tillbaka och äta lunch på skolan eller serveras t.ex. 

hamburgare eller korv i samband med friluftsdagen. 

 

6. Elisabet och Sofie berättade utifrån aktuellt i pressen att skolan ringer varje morgon 

till vårdnadshavare om en elev inte dykt upp. Skolan informerar alla vårdnadshavare 

varje nytt läsår om att det är viktigt att rapportera frånvaro 7.00-7.45 eller höra av sig 

om eleven försovit sig. 

 

7. Nästa möte 6 februari kl. 18.30 

 

 

                                                                Protokollskrivare: Elisabet Enmark 


