
 

Protokoll   skolrådsmöte,   2016-10-18 
Närvarande:   Eva   Lindh   (rektor),   Martina   Gustavsson   &   Lotti   Granquist   (föräldraföreningen) 

samt   Martin   Svahn   (förälder) 
 

$1 Tidigare   protokoll 
Eva   gick   igenom   ett   utdrag   ut   tidigare   mötes   protokoll   från   9   mars. 

○ Renoveringen   av   byggnaderna   är   ännu   inte   färdig   eftersom   taket   visade   sig 
undermåligt. 

○ Eva   har   bjudit   in   föräldrar   till   dessa   skolrådsmöten   och   föreningen   har   även 
hjälpt   till   att   påminna.   Dock   är   uppslutningen   denna   gång   tyvärr   inte   större 
därför   detta   bör   tydliggöras   ytterligare   till   nästa   möte. 

○ Fixardag   blev   inte   av   i   våras   på   grund   av   fortsatta   renoveringar. 
○ Föreningen   har   lyft   frågan   om   Osabyövernattning   och   beslutat   att   detta   inte 

kan   ske   i   deras   regi. 
 

$2 Ny   personal 
○ På   vinden   �nns   en   ny   medarbetare,   Maria   som   från   oktober   arbetar   75%. 
○ Fyren   och   Jollen   har   fått   en   extra   resurs   i   form   av   Same   som   är 

nystartsarbetare,   eftersom   han   i   och   med   detta   inte   har   något   pedagogiskt 
ansvar   tas   frågor   kring   verksamheten   som   tidigare   med   ordinarie   personal. 

○ Inför   den   nya   avdelningen   vid   matsalen   pågår   annonsering   på   2   personal. 
Avdelningen   kommer   innehålla   8-10   barn   födda   2015. 

○ Eftersom   vi   redan   nu   kan   se   prognoser   inför   kommande   årskullar   och   att 
dessa   kommer   öka   verksamhetens   elevantal   förs   dialoger   sedan   ett   tag 
tillbaka   gällande   hur   detta   ska   hanteras   på   bästa   sätt.   Exempelvis   kommer 
skolans   elevantal   öka   då   9   st   elever   i   klass   3   slutar   i   sommar   medan 
preliminärt   16   st   elever   startar   i   förskoleklass.   Punkter   som   diskuteras   är 
bland   annat   hur   man   fördelar   klassrummen   på   bästa   sätt   och   hur   skolans 
utrymmen   ska   användas   för   de   olika   grupperna. 

 
$3 Enkätundersökning 

I   våras   skickades   ut   en   undersökning   via   mail   till   alla   föräldrar   och   elever. 
○ Förskolans   undersökning   har   gett   37   st   svar   och   dessa   är   övergripande   bra! 

Frågorna   gällde   bland   annat   trivsel,   trygghet   och   kommunikation. 
○ Skolans   undersökning   hade   tyvärr   för   få   svar   och   kan   därför   inte   ge   ett 

rättvist   resultat.   Då   det   varit   strul   med   att   komma   in   på   undersökningen   kan 
detta   vara   en   förklaring   till   att   få   svar   inkommit. 

 
$4 Övriga   punkter 

○ Inlämning   av   “fallfrukt” 
Förslag   på   möjlighet   att   lämna   in   frukt   till   barnen   för   att   undvika   matsvinn   i 
våra   trädgårdar.   Eva   kollar   upp   detta   som   bör   vara   aktuellt   till   nästa   höst. 

○ Parkering   och   tra먄ksituation 
Diskussioner   om   den   ohållbara   situationen   kring   parkeringsplatser   samt 
risker   med   tra�ksituationen   vid   skolan   har   diskuterats   på   olika   håll.   Exempel 
på   den   ohållbara   situationen   är   att   barnen   någon   gång   fått   stiga   av 



 

skolbussen   vid   stora   vägen   på   grund   av   att   bilar   uppehållit   den   avsedda 
hållplatsen   på   “rätt   sida”,   att   barn   som   cyklar/går   till   skolan   automatiskt 
utsätts   för   risker   på   grund   av   det   kaos   som   uppstår   vid   vissa   tider   på   skolan 
samt   att   föräldrar   får   parkera   och   släppa   av   barn   precis   intill   en   väg   med   50 
km/h   i   hastighetsbegränsning.   Med   vintern   och   snöfall   som   väntar   kommer 
situationen   att   förvärras   rejält. 
      Eva   har   fört   en   diskussion   med   VidingeHem   sedan   Gula   villan   öppnades 
men   har   inte   fått   mer   information   än   att   de   “ser   över   ärendet”.   Diskussioner 
har   även   förts   med   Evas   chef   samt   kommunens   tekniska   förvaltning,   nu 
senast   via   en   enkät   för   någon   vecka   sedan. 
      Eva   ska   ta   ett   varv   till   med   dessa   instanser   och   uppmanar   även   föräldrar 
bidra   med   draghjälp   i   detta   ärendet,   “ju   �er   desto   bättre”,   via   exempelvis   en 
skrivelse. 

○ Fixardag 
Eva   ska   återigen   lyfta   frågan   om   en   �xardag   där   föräldrar   ställer   upp   och 
rustar   upp   utemiljön   för   barnen.   Inför   en   sådan   dag   ska   föreningen 
tillsammans   med   Eva   och   representant   från   VidingeHem   gå   igenom   skolans 
olika   delar,   ansvar   för   dessa   samt   vilka   möjligheter   som   �nns   på   en   �xardag. 


