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Protokoll från föräldrarådet 22 april 2014 

 
Närvarande: Föräldrarepresentanter: Joel Isensköld, Caroline Svensson (Briljanten), Katrin 
Landelius (Smaragden), Camilla Fagerström (Safiren), Soheila Mansouri (Safiren) Charlotte 

Larsson (lärarrepresentant), Sofie Söderlund (bitr. rektor) och Elisabet Enmark (rektor) 
 

1. Föregående protokoll: 
 

 Lamporna i armaturerna på skolgården kommer att bytas ut för att ge bättre sken. 

En testlampa är ordnad och om denna fungerar bra kommer resterande sättas upp i 
höst.  

 

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

denna termin, 7 maj. 
 

 I höst kommer det inte ske någon enskild skolfotografering av eleverna. Vi ska titta 

på pris för bara gruppfoto, alternativ ordna foton själva. 
 

 
2. Elisabet och Sofie berättade om organisationen för nästa läsår om hur ombyggnationen av 

lokalerna är tänkta att ske. Som det ser ut nu kommer utbyggnaden av högstadiet inte ske 
på höjden som vi planerat för tidigare. Detta eftersom fastighetsägaren i sin utredning 
upptäckt att en sådan utbyggnad skulle bli för komplicerad, dra ut på tiden och utgöra en 

fara för våra elever under byggnadstiden. Nya förslaget är istället att bygga längs kanten 
mot parkeringen. Då skulle byggnation kunna ske från parkeringen och skolgården 

skärmas av på ett säkert sätt. Vi kommer i samband med byggnationen se över hur vi kan 
förbättra vår skolgård så att det finns fler lekstationer/bänkar mm och eventuellt flytta 
fotbollsplanen. Se bifogad situationsplan och ritning för högstadiedelen. 

 
3. Idrott kommer nästa läsår ske på Fjärran Höjder. Hur det blir med tider på Vallbacksskolan 

i framtiden är för tidigt att säga eftersom planerna för Vallbacksskolans idrottssalar ännu 
inte är klar.  
 

4. Alla våra lärare och nästan alla föräldrar har tyckt att veckan med utvecklingssamtal 
fungerade mycket bra. Skolan ämnar lösa utvecklingssamtal på detta med fasta tider under 

en skolvecka i framtiden. Vi kommer att vara noga med att lämna ut tider i god tid utifall 
några behöver planera sin tid alt. flytta tiden.  
 

5. Skolan kommer inom kort lämna ut info om nästa års läsårsdata, när lägerskolor och 
höstens föräldramöten kommer att ligga. 

 
6. Skolan har under våren tagit ett beslut om att mobiltelefoner ska förvaras avstängda och 

inlåsta under hela skoldagen och på fritidshemmet. Fritidsklubbseleverna får ha den på 

fritidsklubben. Detta beslut är fattat efter som skolan upplevt att elever har haft svårt att 
låta bli att använda telefonerna under lektioner och raster. 
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7. Sista halvtimmen på föräldrarådet ägnades åt en intressant diskussion om pedagogik, 
elevers måluppfyllelse och motivation/lust/vilja 

. 
8. Inga fler föräldraråd denna termin, skolan tackar föräldrarepresentanterna för detta läsår. I 

samband med höstterminens föräldramöten väljs nästa läsårs föräldrarepresentanter. 
 

9. En diskussion uppstod om föräldrar kan boka tid med lärare eller annan personal om man 

vill diskutera frågor som rör barnet/barnen när inte barnet är med. Detta kan man absolut 
göra! Hinner man inte med att prata utan barnet i samband med utvecklingssamtalstiden 

kan man boka ett nytt möte. 
 
 

                                                                    Protokollskrivare: Elisabet Enmark 
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