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Protokoll från föräldrarådet 12 februari 2014 

 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Joel Isensköld, Christina Jonsson och Caroline Svensson 

(Briljanten), Katrin Landelius (Smaragden), Camilla Fagerström (Safiren), Sofie Söderlund 

(bitr. rektor) och Elisabet Enmark (rektor) 

 

Frånvarande: Linda Eibl och Sara Bergström (Smaragden), Soheila Mansouri och Pia Axling 

(Safiren), Karin Klingberg (Rubinen) och Charlotte Larsson (personalrepresentant) 

 

1. Föregående protokoll: 

 

 En förbättring av utomhusbelysningen på skolgården är genomförd; två nya 

strålkastare är uppmonterade på skolans tak. Lamporna i armaturerna på skolgården 

kommer att bytas ut för att ge bättre sken. Detta arbete kommer att ske under 

vårterminen.  

 

 ”Bilfria dagen” som var uppskattad av både elever och föräldrar återkommer även 

denna termin, 7 maj. 

 

 Frågan om skolfotografering av elever varje läsår har inte hunnit diskuteras färdigt 

ännu. Beslut kommer att fattas av personalen under vårterminen. 

 

2. När det gäller skolans trafikarbete så har skolan nyligen haft möte med Samhällsbyggnad 

Gävle för att försöka få till bättre snöröjning på trottoarerna nära skolan. Ansvar för 

snöröjningen på trottoarerna ligger hos fastighetsägarna. Samhällsbyggnad kommer att 

informera fastighetsägarna om detta via utskick till dem och sedan följa upp nästa vinter. 

 

3. Elisabet och Sofie presenterade organisationen för nästa läsår om hur ombyggnationen av 

lokalerna är tänkta att ske. Samma information gavs på skolans föräldramöten 4-5 februari. 

Elisabet och Sofie kommer att skicka ut mer information när beslut och ritningar är klara.  

 

4. Föräldrarna i föräldrarådet uppskattade information och diskussionsfrågor på skolans 

föräldramöten.  

 

5. Tyvärr saknas en del föräldrar på skolans föräldramöten, lika i alla klasser. Skolan önskar 

att minst en vårdnadshavare till varje elev närvarar på föräldramöten. Vi kommer att vara 

extra tydliga med detta inför höstterminens föräldramöten. 

 

6. Sista halvtimmen på föräldrarådet ägnades åt en intressant diskussion om barnens telefon- 

och datoranvändande. Föräldrarna önskar liknande diskussioner på klassernas 

föräldramöten. 

. 

7. Nästa föräldraråd: 22 april kl. 18.30. 
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