
 

 

Mötesanteckningar - Föräldrarådet 2020-11-23 
Närvarande: 
Elin Sterneling (FSK) 
Viktor Kalo (åk 1) 
Fredrik Sundström (åk 2) 
Magnus Thorstenson (åk 6) 
Fredrik Påhlsson (rektor) 
 
Anmält förhinder: 
Inga.  
Representanter saknades för åk 3, 4 och 5. 
 
 
 
Följande punkter berördes under föräldrarådet ovanstående datum: 
 
 

1. Återkoppling från föregående föräldraråd; 
a. Liknande punkter tas upp nedan. 
 

2. Läget på skolan inkl Covid-19.  
“Normal” frånvaro i stort under senvåren, trots pandemin. Det har rullat på fint även 
under hösten. Något förhöjd elevfrånvaro p g a 48 timmars regeln men i övrigt relativt 
“som vanligt” (fast inget är som vanligt). 
Eleverna är följsamma i våra omfattande insatser och anpassningar för att skapa en 
säker skoldag. 
Vi har fått fin återkoppling från medicinsk personal att det är tack vare omfattande och 
tydliga insatser som vi klarat oss så väl under pandemin, så här långt. 
 

3. Avslutningar -  
Lucia blir helt anpassad efter Covid. Ett förkortat luciatåg genomförs 11/12 kl 8.00 i 
skolans lokaler och streamas till klasserna och till föräldrar. 
Julavslutningen blir på morgonen den 21/12 på respektive skola. Förkortad skoldag, 
sedan fritids. Avslutningen blir endast för elever och personal. Ingen samling på kvällen. 
 

4. Nya skolan 
Fredrik berättade om vad som är på gång. Byggstart var planerat till idag 23/11, men 
överklagan av den av kommunen godkända detaljplanen gör nu att vi får invänta att 
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bygget dras igång. 
 
 

5. Övriga frågor/frågor från föräldrarna 
a. Föräldrafråga; Gympasal. Vi har ett fint samarbete med förskolan som vår gympasal 
ligger vid. I år har vi kunnat utvidga vår tid där lite grann, vilket gör att vi nu kan erbjuda 
fysisk rörelse på Gula fritids också. Salen är ganska liten, men fyller de krav och 
grundbehov som vi har för vår verksamhet. 
 
b. Föräldrafråga; Nybygget - åk 7-9. Fredrik informerade om att vår verksamhet är och 
blir F-6. Årskurs 7-9 är inte aktuellt att bygga upp inom befintlig verksamhet, då det 
ställer andra krav på exempelvis våra lokaler.  
 
 

 
 
Vi tangentbordet 
 
 
Fredrik Påhlsson 
Rektor 
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