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Protokoll från föräldrarådet 13 november 2013 
 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Joel Isensköld, Sara Bergström och Caroline Svensson (Briljanten) 

Katrin Landelius (Smaragden), Charlotte Larsson (personalrepresentant), Sofie Söderlund (bitr. rektor) 

och Elisabet Enmark (rektor) 

 

 

1. Föregående protokoll. En fråga från förra protokollet som skolans personal beslutat kring är att 

vi delvis förändrat mellanmålet på fritids utifrån önskemål bland föräldrar. Vi har tagit bort 

smaksatt fil eftersom den innehåller mycket socker. Barnen kan nu alltid välja mellan vanlig fil 

eller mjölk till müsli eller cornflakes. Smörgås med olika pålägg finns varje dag. På fredagar 

serveras mjölk till korven. 

 

2. Våra elever, personal och föräldrar upplevde skolans trafiksatsning under hösten som positivt. 

Skolans trafikdag, veckorna med ”gå, cykla till skolan” och den bilfria dagen ledde till en ökad 

medvetenhet kring trafikfrågor för barn och vuxna. Föräldrarna i föräldrarådet önskade att detta 

kan vara återkommande aktiviteter varje år. 

 

3. Vi presenterade och diskuterade vår plan ”Skapande Skola”, hur vi arbetar kring kulturella 

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

bild, musik och dans mm. Skolan tycker att det är viktigt att delta i aktiviteter som erbjuds 

skolan, t.ex. trafikdag, besök av ambulans, räddningstjänst, teateruppvisning o.s.v. Vi bifogar vår 

plan kring ”Skapande skola” i samband med utskick av protokollet till skolans alla föräldrar. 

 

4. Vi diskuterade skolfotografering. Behöver vi ta skolfoto varje år? Det blir en hög kostnad för 

föräldrar varje år och många känner sig kanske ”tvingade” att köpa.  Kan vi tänka på ett annat 

sätt, t.ex. att varje grupp tar ett gruppfoto och att varje elev har möjlighet att köpa en enkel 

skolkatalog? Ska vi ta bort skolfoto helt? Frågan kommer att diskuteras på ett personalmöte och 

sedan fattas ett beslut. 

 

5. Förstärkning av utomhusbelysningen är beställd. Vi hoppas att detta kommer att leda till bättre 

belysning på skolgården för elever och personal. Ev. ytterligare kompletteringar kan behöva 

göras. 

 

6. Vi diskuterade gruppindelningar på fritids och fritidsklubb. Många föräldrar är mycket positiva 

till de gruppindelningar som görs på fritids under veckan. Barnen behöver tränas i att göra 

aktiviteter/uppgifter i olika konstellationer. Detta är en viktig social träning. Ett önskemål från 

föräldrar i föräldrarådet är att även fritidsklubben arbetar aktivt med gruppindelningar, att 4:or 

och 5:or blandas i aktiviteter, både flickor och pojkar. Annars är det lätt att barnen är 

tillsammans med samma kamrater hela tiden och att det blir fasta grupperingar. 

 

7. Vårens föräldraråd: 12 februari och 22 april kl. 18.30. 

 

                                                                    Protokollskrivare: Elisabet Enmark 
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