
STAVBY SKOLA                                                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Skolrådsmöte                                                      2016-11-24 

 

 

Närvarande:   

Caroline Sedin (rektor), Monika Specht-von  Bonsdorff (för personalen) Elin Blom, Frida Hedengren, 

Helene Brolin, Louise Berglind, Marielle Sandberg, Olle Nordin, Annika Svedberg, Viktoria Lundgren, 

Daniel Bernelind, Andreas Lundgren, Charlotta Skallus 

 

Val av ordförande                              Olle Nordin va ordförande 

Val av sekreterare                              Charlotta Skallus valdes till sekreterare 

 

Går igenom föregående protokoll. 

Elin Blom fixar ett dokument om ”Lucia lathund”. Mer information om Lucia kommer inom kort. 

Olle Nordin har påbörjat rutiner vid disco. 

Om Stavby och Tuna i framtiden ska ordna disco ihop. 

Information från rektorn 

Caroline berättar om Folktandvården och om barns munhälsa. Förslag om Fluorlackning från åk 5. 

Plan att Stavby och Tuna ska börja med det. 

Framtida föreläsning om grooming och annan info angående barns användande av nätet. 

Informationsmöte för föräldrar om detta. 

Information från skolan 

Nationella prov är igång för åk 6-9 

Unikum: mail från ansvarsföräldrar att det finns inlogg och lösen till det. Finns en Unikum app för 

telefonen. Och för att kunna se allt på Unikum är det viktigt att man är inne och är aktiv där. 

Påminnelse om skola 24, inlogg + app på telefon, så man ser eventuell frånvaro. 

Frågor från föräldrar 

Elevrådet har gjort en elevenkät om skolmaten i skolan för att se vad elever tycker om maten. 

Uppmaning till alla föräldrar om att hålla koll på vad barnen gör på sociala medier/nätet. 

Fråga om det används svenska råvaror på hemkunskapen? Detta görs så gott det går. Men det kan 

inte väljas själv utan är avtalsbundet. 

Och så långt det är möjligt är skolmaten närproducerad.  



Sen var det frågor om förtydligande regler för mobiler. Att det var viktigt att det var samma regler för 

alla i klassen. 

Åk F-5, inga mobiltelefoner 

Åk 6-9, får användas t.ex för att slå upp ord. Och för att lyssna på musik på vissa lektioner. 

Vid enskilda frågor hör man av sig till den läraren/lektionen det gäller. 

 

Nästa möte:                          Nästa möte bestämdes till torsdagen den 2 Mars 2017 klockan 18:00 

 

 

Vid protokollet 28/11 

Charlotta Skallus 

 

 

 

 


