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Protokoll från föräldrarådet 19 september 2013 
 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Camilla Fagerström (Safiren),  Karin Klingberg (Rubinen), Linda 

Eibl (Smaragden), Sofie Söderlund (bitr. rektor) och Elisabet Enmark (rektor) 

 

1. Sofie berättade om att vi även fortsättningsvis köper vår mat från Gustavsbro. Nytt för i år är att 

de har anställt en egen kock med erfarenhet av att laga egen mat åt skolor och förskolor. Kocken 

heter Anna-Karin och lagar mat åt oss och en skola + en förskola till. Nytt för detta läsår är att 

våra elever måste sitta kvar på sin plats 15 minuter i samband med måltiderna. Detta som ett led 

i vårt trygghetsarbete eftersom vi märkt att en del barn blir stressade av kamrater som äter 

väldigt fort och då kanske lämnar sin mat för att gå med ut. Vi märker ett annat lugn kring 

måltiderna redan nu. 

 

2. Elisabet berättade om skolans Trygghets- och likabehandlingsplan och hur den arbetas fram och 

revideras varje år. Skolans Trygghets- och ordningsregler för detta läsår har nu i början av 

höstterminen reviderats efter diskussioner i klassråd, elevråd samt på personalmöten och 

föräldramöten och kommer att skickas hem för påskrift under vecka 39. 

Föräldrarådsrepresentanterna fick var sitt ex av planen. 

 

3. Vi fortsätter arbeta med våra högstadieplaner. Just nu håller fastighetsägarna på att arbeta fram 

ett första förslag på ritning. När detta arbete kommit längre har vi tänkt involvera våra elever, 

främst de i åk 4 och 5 i detta arbete. 

 För närvarande utreder fastighetsägaren planfrågan tillsammans med Bygg- och Miljökontoret.  

Innan 31 januari måste vi göra en ny ansökan till Skolinspektionen eftersom ansökan bara gäller 

ett år i taget. 

 

4. Vår skola samarbetar med övriga friskolor i Gävle kring Elevhälsa. Vi har ett avtal med 

Magelungen där vi som skola kan köpa in extra kompetens vid behov, t.ex. logoped, psykolog, 

kurator och dramapedagog. Vi upplever detta samarbete mycket positivt. Vi får snabbt stöd när 

vi anmäler ärenden. 

 

5. Vi informerade om vår satsning på trafik på skolan. Vi ingår i ett trafiksamarbete med Gävle 

kommun där trafiksamordnare Pia Grönvall hjälper till och kommer med idéer till oss och två 

skolor till (Prolympia och Engelska skolan). En Skolvägsplan för vår skola håller på att upprättas 

och Pia har varit på Safirens föräldramöte och informerat kring trafik. 18 september hade hela 

skolan en trafikdag. Åk 3-6 cyklade då till Boulognerskogen och var med om olika aktiviteter 

som hade med trafik att göra. 10 oktober kommer vi att ha en trafikfri dag. Då kommer all 

personal + föräldrar och elever uppmuntras att gå, cykla eller åka buss till skolan. De som 

behöver ta bilen får parkera en bit bort och gå den sista biten till skolan. Vi kommer även att vara 

med i tävlingen ”gå och cykla till skolan” 7-18 oktober som Regionala Mobilitetskontoret och 

Landstinget Gävleborg anordnar. Mer info kring detta kommer via fredagsbladen. Samarbetet 

med trafikvakter kommer att fortsätta och de kommer tillsammans med Elisabet och/eller Sofie 

stå utanför skolan under några perioder för att hjälpa till så att alla parkerar rätt och håller 

hastighetsbegränsningarna. Vi fortsätter att samarbeta med Vallbacksgården kring detta. 
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6. Några föräldrar i Safiren och Smaragden har hört av sig inför lägerskolorna i Smörnäs. De tycker 

att vi kan bli tydligare med att berätta vad som gäller och vad som förväntas av föräldrar. Vi 

diskuterade lägerskolorna på föräldrarådet och sammantaget känns det som att lägerskolorna ger 

mycket för vår skola. Lägerskolorna är en viktig del i vårt trygghetsarbete för att vi i samband 

med varje uppstart av nytt läsår ska göra lägerdagarna tillsammans, alla elever och personal från 

både skola och fritids, för att arbeta ihop grupperna. Vi ser även en vinst i att föräldrar får 

möjlighet att lära känna varandra. 

 

Några förslag på hur vi ämnar arbeta vidare för att bli tydligare med informationen kring dessa 

dagar: 

 

 Tydligare information till nya sexårsföräldrar i samband på deras första informationsmöte 

på vårterminen. 

 En diskussion kring Smörnäs på vårterminens föräldramöten, då även bilder kring 

dagarna visas. 

 Ska sexåringarna sova över? Kanske räcker det med en dagsutflykt för dem? 

 Ett tydligare PM för dagarna arbetas fram, med info kring vilken hjälp som behövs kring 

skjuts och matlagning, övernattning o.s.v. 

 

7. Några föräldrar har hört av sig om att de tycker mellanmålet på skolan innehåller för mycket 

socker. Ett förslag är att vi börjar med mjölk igen till korven på fredagar istället för juice, att inte 

messmör erbjuds som ett påläggsalternativ längre och att ev. smaksatt fil ersätts med vanlig fil 

eller mjölk. Diskussion om detta kommer att ske bland personalen på nästa personalmöte. 

 

8. Ove Sjöholm har de senaste åren spolat upp en isbana på skolgården under vintrarna. Han önskar 

gärna hjälp av några föräldrar kring spolning och skötsel inför kommande vinter. Intresserade 

hör av sig till honom, ove.sjoholm@gavlenet.se. Även Christofpher Noack har hjälpt till tidigare 

år. 

 

9. Vi diskuterar och presenterar vår plan ”Skapande Skola”, hur vi arbetar kring kulturella 

aktiviteter som besök på olika museum och bibliotek, teateruppvisningar, konstutställningar, 

bild, musik och dans mm på nästa föräldraråd 13 november. 

 

10. Nästa möte 13 november kl. 18.30. 

 

 

 

                                                                Protokollskrivare: Elisabet Enmark 
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