
Protokoll från föräldrarådet 6 februari 2013 
 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Magnus Bergström, Caroline Svensson, Camilla 

Fagerström, Joacim Lindwall, Mattias Lindström, Charlotte Larsson (personalrep.), Sofie 

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

 

 

1. Elisabet och Sofie berättade att ansökan om att starta högstadium nu är inskickad till 

Skolinspektionen. Vi arbetar ni vidare med lokalfrågan o.s.v. för att kunna starta vårt 

högstadium läsåret 20014/15. 

 

2. Camilla Fagerströms infoblad kring GD/GIF för föräldrar är nu utskickat till 

Briljantens och Rubinens föräldrar samt ligger på skolans hemsida. Infobladet är 

skrivet för att underlätta samordningen inför GD/GIF varje år och för att hjälpa de 

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

 

3. Vi diskuterade trafiksituationen kring skolan. Charlotte Larsson som är skolans 

trafikombud informerade om senaste mötet med kommunens trafiksamordnare Pia 

Grönvall. Vi kan få hjälp med parkeringsvakter som en punktinsats vid behov och om 

vi vill kan vi ansöka om att få ställa ut blomlådor. Om någon i föräldrarådet är 

intresserad finns möjlighet att med hjälp av undersökningar ta fram en skolvägsplan. 

Mattias Lindström som utbildar sig till trafiklärare frågar om någon av hans 

kurskamrater är intresserad. Elisabet ringer till Markbyggarna och ber dem ta bort den 

stora snöhög som ligger på Sålundas parkering, alldeles vid infarten till 

Barnhemsgatan eftersom det är trångt och dålig sikt i den svängen. 

 

4. Vi hade förhållandevis få föräldrar på våra föräldramöten i januari. Skolan har 

diskuterat vad detta beror på eftersom vi tycker att det är viktigt att föräldrar kommer. 

För att vända detta kommer vi i fortsättningen att senarelägga vårens föräldramöte 

någon eller några veckor samt använda en talong som föräldrarna lämnar in om de 

kommer eller inte. Detta eftersom flera föräldrar sagt att de glömt/missat att det var 

föräldramöte. Föräldrarådet tycker att skolan är bra på att informera via fredagsblad, 

månadsblad m.m. och att det inte är för mycket information eller att föräldramötena är 

för länga/ointressanta. 

 

5. En förälder har kommit med frågan om skolan inte kan stänga 17.15 istället för 17.00. 

Elisabet och Sofie funderar på detta inför nästa läsår. 

 

6. Nästa möte 22 april kl. 18.30. 

 

 

                                                                Protokollskrivare: Elisabet Enmark 


