
Skolrådsmöte 2016-04-12 

Närvarande: Lisa Norman, Andreas Lundgren, Elin Blom, Caroline Sedin (rektor), Lisbeth Appelkvist 

(lärare), Mia Viklund, Helene Saukkonen, Louise Berglind, Mattias Lundqvist 

 

1. Gick igenom föregående protokoll från den 18 februari. Bland annat togs det upp: 

a. Nya duschdraperier har kommit upp.  

b. Förslag om dryckesautomat (inget beslut tagits, avvaktar).  

c. En ny lekbod står på plats och är inredd. I den finns allt från pingisbollar/racket, 

plockepinn, styltor, bollar etc.  

d. Maten – diskussionen kring kvantitet och kvalitet fortsätter (se 4b.) 

e. Fika på skolan – föräldrar har upplevt som att det fikats mycket (främst i kombination 

med elevens val då de har bakat). Personalen upplever inte att det sker så ofta utan 

mest i samband med speciella händelser men de ska tänka på det.  

 

2. Caroline Sedin (rektor) informerade:  

a. Mikaela har slutat och istället har Lena Kaleffa-Salem tagit över hennes tjänst. 

b. I och med att Haide Mörk går i pension i sommar har Henrik Mattsson anställts och 

kommer att börja med F-1:an i augusti. Henrik har tidigare praktiserat på skolan.  

c. Man söker nu en speciallärare men det är svårt att rekrytera. Ett nytt försök till 

rekrytering pågår. 

d. Skolan är nu inne i en nationella prov-period. Inget att rapportera än.  

e. Planering inför hösten är i fullgång med tjänstefördelningar m.m. 

 

3. Lisbeth Appelkvist (lärare) informerade:  

a. 26/5 ska åk 2-5 pröva på något som kallas Olympic Day. Det handlar om att barnen 

ska få pröva på olika idrotter. Olympic Day hålls i Alunda.  

  

4. Frågor från föräldrarna:  

a. Det påstås att några/någon har rotat igenom 1:ornas väskor och stulit pennor och 

kastat ut kläder etc. Lisbeth Appelkvist (lärare) lovat att kolla upp detta omgående.  

b. Det har återigen kommit in frågor om maten. Dels att vissa elever upplever att de 

inte får tillräckligt med mat och att andra tycker att maten är ”konstig”.  En pågående 

dialog mellan elevernas matråd, personal och ledning pågår.  

c. Togs upp att det förekommer att mobiltelefoner ringer under lektionstid/används 

under lektionstid. Eventuellt kommer mobilerna att samlas in i så kallad ”mobildagis” 

i början av lektionerna om inte bättring sker.  

 

5. Diskuterades ”discotider”. Det finns en tendens att discona pågår senare och senare på 

kvällarna. Beslutades att discona inte får pågå längre än till 21.00. Klassen/klasserna som 

anordnar får en timme extra tillsammans medan man städar och röjer upp.  

  

6. Diskuterades tårtor och kaffe/saft inför skolavslutningen. 

a. Åk 4, 5 och 6 bakar inför skolavslutningen (i år 9 juni) tårtor och tar med en kanna 

kaffe till avslutningsdagen. En tårta och en kanna kaffe per familj gäller (har man 

barn i flera årskurser tar man alltså bara med en tårta och en kanna kaffe). 



Klassföräldrar och föräldrar från åk 4-6 hjälps åt att duka upp. Mer information om 

detta kommer längre fram.  

  

7. Beslutades att nästa skolrådsmöte hålls 30 augusti kl. 18.00.  

Sammanställt av: 

 

 

Mattias Lundqvist (klassförälder i F-1:an) 

 

Justerat av:  

 

Andreas Lundgren (klassförälder i 5:an) 

 

 


