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Protokoll från skolrådsmöte torsdagen den 6 oktober 2016 

1. Presentation av närvarande: Katarina Lehrberg (rektor), Johan Stridsberg, Viktoria 

Rydberg, Ida Johansson, Elisabeth Narup, Malin Alm, Mattias Andersson, Cecilia 

Palm och Pernilla Videhult Pierre. 

Rektor leder mötet och förklarar för nya i skolrådet vad rådet är till för. Vi tar upp 

frågor som berör föräldrar samt att det finns ett intresse att höra vad vi tycker i en 

del frågor. Under läsåret 16/17 ligger en tonvikt på bl.a. skolgården och trafiken 

vid skolan.  

2. Val av mötessekreterare: Till sekreterare valdes Viktoria Rydberg.  

 

3. Föregående mötesprotokoll: Föregående protokoll, torsdagen den 21 april, saknas 

då innehållet var rundvandring på den nyrenoverade skolan inför inflyttningen 

hösten 2016. Skolrådet tittade på lokalerna och såg fram emot att det var dags att 

flytta in igen till höstterminens start.   

 

4. Information om läsårsstart: Rektor berättar om läget i den nyrenoverade skolan. 

Alla klasser har kommit in i sina klassrum och undervisningen är igång. Lärarna 

har tillgång till grupprum. Just nu är de lite trångbodda men utrymmen blir mer 

frikostiga med åren. Möblemangen i klassrummen är lika men fritidsavdelningarna 

har olika miljöer då åldrar varierar.  

 

Gymnastikhallen ska vara klar för användning men ibland dyker det upp lite 

elektriker och ordnar det sista. Det saknas en del möbler och biblioteket är inte i 

ordning ännu men är skolan någorlunda klar till jul är rektor Katarina nöjd.  

Skolrådet fick en kort rundvandring i skolan. 

 

5. Nya medarbetare: Rektor rekryterar två nya lärare just nu. Utöver detta arbetar det 

ytterligare fyra nya personer på skolan på så kallade extratjänster i välfärden. De är 

med och förstärker i de estetiska ämnena som slöjd men även i årskurserna 2, 3 

och 5 under rastvakt och som en extravuxen under lektioner och fritidsverksamhet.  

 

6. Skolgården: Tidigare har skolan haft ett Lekotek, förråd med uteleksaker, som kan 

vara aktuellt att få till igen. Skolrådet diskuterade lite löst vad man skulle kunna 

göra. Det gäller i första hand delen mot Akademivägen där man tagit bort del av 

skolbyggnaden. Rektor skulle ta upp ämnet med elevrådet under de närmsta 

veckorna.  
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7. Trafik kring skolan: Rektor tog upp att en skrivelse angående trafiksituationen på 

Akademivägen skickats till kommunen utifrån ett initiativ från förälder i en av 

förskoleklasserna. Det finns ett önskemål att upprätta förbud mot att stanna och 

parkera på Akademivägen. Detta bör kanske råda då skolan och fritids är öppet.  

 

8. Övriga frågor: 

 

 Cykelställ 

Skolrådet tog upp att det var ganska få cykelställ jämfört med det antalet elever 

som cyklar. En utökning av cykelställ skulle behövas.  

 

 Lyktstolpar 

Området kring skolan är över lag relativt mörkt. Rektor ser över situationen 

med utökningen av belysningen för en ljusare miljö för barnen.  

 

 Biblioteket 

En fråga om hur det går med iordningställandet av biblioteket togs upp. 

Planering av hyllor och övrig möblering är igång. 

 

 Skola 24 

Under första delen av höstterminen har Skola24 haft dagar då det inte varit helt 

tillförlitligt men nu ska allting vara åtgärdat och fungera igen.  

 

 Unikum 

Den nya lärplattformen i kommunen håller på att inarbetas hos personalen och 

inom kort kommer även vårdnadshavare via egen inloggning i UNIKUM ha 

tillgång till elevernas bedömningar, planeringar, m.m. UNIKUM kommer att 

användas som kommunikationskanal mellan skola och hem vad gäller 

veckobrev m.m. från januari 2017.  

 

9. Skolrådet träffas nästa gång torsdagen den 1 december 18.30.  

 

 

Protokoll fört av:    Protokoll justerat av: 

Viktoria Rydberg    Katarina Lehrberg 

 


