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Genomgång av föregående protokoll
Lise-Lott sammanfattar föregående mötesprotokoll.
Elevernas punkt
Tre elevråd har varit sedan föregående brukarråd:
• Önskan om genomgång av ringsignal på skolan – upplevs vara för tyst och det
är lätt att missa lektionsstart.
• Önskan om beslut och genomgång av gemensamma regler gällande
fotbollsplanen samt gungor. Önskan om en fotboll/klass (vilket i skrivande
stund blivit verklighet).
• Önskan om en bänk till i matsalen för att underlätta att ta på sig skor.
• Önskan om ett förtydligande gällande under vilka premisser det är ok att inte
deltaga i idrottslektionen. Meddelande hem till föräldrar när elev upprepat
glömmer idrottskläder.
• Önskan om mer information gällande talangjakten.
• Diskussioner och frågor kring användande av skateboard på skolan. Beslut
finns om generellt förbud men klassföreståndare kan ge tillfälligt undantag till
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en klass, dock gäller premissen ”alla skydd” vilket innebär hjälm,
armbågsskydd, handledsskydd samt knäskydd.
Poängtering gällande att vara aktsam om skolans egendom.
Rutin finns gällande klassråd varje vecka. Önskan om att detta efterlevs.
Det finns en upplevelse av att det är för få/inga rastvakter. Lise-Lott meddelar
att det finns rastvakter men att det då behöver arbetas på att synliggöra dessa
mer.
Poängterande gällande att elever inte ska viska sinsemellan då det finns risk
att andra elever känner sig utanför.

Föräldrarnas punkt
Det finns en önskan om smidigare ifyllnad av ”lovlappar”. För de som endast har 15timmars förskoleverksamhet bör det inte behövas fyllas i tider varje gång utan det
skulle underlätta om det fanns en kryssruta för dessa.
Rektor/Förskolechef informerar
Tuffa ekonomiska besparingar. Både förskolan och skolan är något dyrare i drift
jämfört med förra året.
Lise-Lott kommer gå i pension till sommaren. Maria Karlsson kommer bli chef för
förskoleverksamheten, kommer även vara chef för förskolan Galaxen. Linda
Pettersson kommer bli rektor på skolan, kommer även vara rektor på Höredaskolan.
Iréne Thorn-Andersen kommer vara tjänstledig. Ny lärare Sara Åkesson kommer vara
istället för Iréne.
Fast personal på fritidshemmet Vargen kommer i höst att vara Karolina, Alexis och
Inger.
Förskoleklassen kommer ledas av Karolina samt ny lärare Nina Hjälmland.
Klass 1-2 har för närvarande ingen tilltänkt klassföreståndare. Jenny Svae slutar och
börjar på Grevhagsskolan. Annons ligger ute om lärare till denna klass. Inger är
planerad att stötta i klass 1-2.
Klass 3 kommer ha Lisa Ekholm som klassföreståndare. Klass 4 kommer ha Sara
Åkesson som klassföreståndare. Alexis är planerad att stötta i klasserna 3 och 4.
Klass 5-6 kommer ha Evelina Bång och Kristina Wiberg som klassföreståndare.
På förskolan finns inga ändringar i fast personal. I övrigt kommer Kate Ek och Maria
Norrvie vara kvar. 1 personal kommer vara föräldraledig och annons ligger ute för
ersättare. Det kommer vara färre barn till hösten.
Nulägesinformation
Lille skutt:
• Arbetat med temat luft. Fått blåsa luft i olika material. Läst boken Tre Små
Grisar. Kommer fortsätta med temat att riva.
• Tema färger, arbete på surfplatta.
• Tema rörelse med hjälp av bland annat hinderbanor, sånger med rörelser mm.

Arbetat med programmering av liten robot. Barnen har också fått
programmera sina egna rörelser.
• Börjar bli dags att plantera små odlingar.
Bamse:
• Tema ljud. Arbetat med ljud via spänd tråd.
• Bakat muffins.
• Gjort eget papper.
• Läslyft – Nasses skottkärra.
• I höstas grävdes det ned en planka. Denna ska strax grävas upp under
undersökas.
Skalman:
• Tema mat. Arbetat med potatis och ägg i olika former. Gjort experiment.
• Tema miljö. Städat i Hult.
• Också grävt ned planka som ska grävas upp.
• Mycket förbättringar på gång på utegården.
Klass 1: Ny elev i klassen, nu 16 st. Arbetar mycket med att skriva för hand och på
surfplatta.
Klass 2: Specifik information saknas.
Klass 3: Färdiga med nationella prov. Detta har fungerat bra.
Klass 4: Specifik information saknas.
Klass 5: Specifik information saknas.
Klass 6: Tränar inför nationella prov. Arbetar med tekniska uppfinningar. Förberedelse
inför 13 maj – Albert Engströmsdagen.
Fritidshemmet Vargen: Fortsätter med små simgrupper, detta är mycket uppskattat.
Arbetar även vidare med olika teman ex Portugal och kärlek.
Generellt är det lugnare på skolan. Lärarna arbetar med att alla ska förmedla samma
budskap samt positivt bemötande, allt för att skapa trygghet och förutsägbarhet för
eleverna.
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Politikernas punkt
Inga politiker närvarande.
Övrigt
Inga övriga frågor.

Sekreterare vid mötet
David Bilker

Justerat av
Lotta Palmgren
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