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Mötesanteckningar - Föräldrarådet 2019-03-14 
 
Närvarande: 
Emma Schultz (fsk) 
Veronica Sandgren (åk 2) 
Annika Avén (åk 3) 
Linda Blom (åk 4) 
Marie Lorentzson  (åk 5) 
Karin MAgnusson (åk 6) 
Fredrik Påhlsson (rektor) 
 
Anmält förhinder: 
Erik Styrenius (åk 1) 
 
Följande punkter berördes under föräldrarådet ovanstående datum: 
 
 

1. Återkoppling från föregående föräldraråd; 
Genomgång av tidigare mötesanteckningar 
 

2. Julavslutningen - Väldigt fullt i julas. Vad är en god lösning framgent anser föräldrarna? 
2 föreställningar. “Mor- och farföräldrar får bara komma på en.”  
 
Lucia: Endast föräldrar till de som deltar i luciatåget. 
Sommaravslutning: Stäng av fontänen.  
 

3. Arbetet för likabehandling 
Arbetet på skolan är kontinueligt, varje dag. Senaste året fokus på “det subtila”, utsatthet 
som inte är lika uppenbar. Samtalsämnen och förslag: 
- Appar - Många olika som har chat-funktion och gynnar utsatthet. 
- “Tjejgrupper”. Att prata med lite äldre. Ia Ö/Johannes. Acceptans. “Vi ska hålla ihop i 
grupp”.  
“Min son behöver inte gå oroligt, för lärarna agerar”. 
“Är ärendet utrett när jag får informationen hem, eller förväntas jag göra ngt”. 
- Kan vi föräldrar enas om t ex spel? Idag flera exempel på där föräldrar låter mindre 
barn spela “vuxenspel”. 
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4. Vad är på gång? 
Flera besök. Exempelvis under fredagen då kommunens ordförande för Barn och 
ungdomsnämnden kommer på besök. 
 

5. Nybygget 
Fredrik informerade om dagsläget, utredningar som är på gång och är genomförda samt 
kommunens arbete parallellt med detta. Vi tittade på skisser på själva huset och pratade 
om Gula husets utveckling. 
 

6. Framgångar i åk 4 och 5 
Grattis åk 4 som kvalificerat sig till riksfinalen i Schack-fyran och grattis åk 5 som vann 
regionsfinalen av Vvi i femman. 
 

7. Övrig fråga: 
- Maten: Ibland mer kryddat ibland mindre. Någon hade hört om “konstiga 
kombinationer”, något exempel kunde dock inte ges. 
 
 
 

Vi tangentbordet 
 
 
Fredrik Påhlsson 
Rektor 
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