
 

Samverkansråd 2016-09-28 

Närvarande: Stefan Karlsson, Elin Junzell, Lars Wall, Sofia Boquist, Maria Nilsson, Jörgen Eliasson, 

Maria Gustafsson, Åsa Nilsson, Nina Magnusson, Mattias Holmström, Kerstin Persson 

1 Skolans planer 

Samtal kring skolans prioriterade mål, det systematiska kvalitetsarbetet. 

2 Verksamheten 

Ansökningar: Skolan får in många fler ansökningar per år än de 20 som tas in varje år.  

Elevantal:  

 

3 Organisation 

Nyanställda på skolan: På skolan finns idag två nya pedagoger inom grundskolan och två nyanställda 

på fritidshemmet.  

Elevgrupper: 

Samtliga grupper från förskoleklass t o m åk 3 är fyllda. För en optimal lärandemiljö har eleverna i åk 

4-6 organiserats i en åk 4, en åk 4-5 och en åk 6. 

På fritidshemmet har vi idag 3 avdelningar:Vågen (åk 3-6), Kulingen och Brisen (fsk till åk 2) Två 

personal på Vågen, fyra på Kulingen + Brisen eftermiddagstid. 

4 Planerade aktiviteter 

Julfest? Förslag 14/12.  

Rapport från skolgårdskvällen. Önskemål om att datum för skolgårdskvällen kommer ut vid 

terminsstart. 

5 Rapport från elevråd- och miljöråd 

Inget att rapportera vid detta tillfälle 

6 Föräldraföreningen 

Maria Gustafsson kontaktar Mikael Andersson angående tidigare föräldraföreningen. 

Tidigare förslag om hur en föräldraförening skulle kunna fungera togs emot positivt: 

Klassföräldrarna kan ta över ansvaret som föräldraföreningen haft och vara de som anordnar 

aktiviteter för barnen.  

Alla klassföräldrar kallas till ett möte i början av läsåret där årets aktiviteter bestäms. Ytterligare 

föräldrar kan gärna vara med och hjälpa till, men klassföräldrarna är ansvariga. Ansvarsuppgifter 

fördelas sedan mellan klassföräldrarna. 

Förslag kan samlas in på skolans klassråd och lämnas till detta möte. 



 

Maria Gustafsson kallar till möte i samband med nästa samverkansmöte, 27/10 17.30-18.30 

Samverkansmötet förläggs från 18.30-20.00. Maria skickar ut inbjudan. Bra om önskemål om 

aktiviteter lämnas in. 

Klassföräldrarna: Diskuterades att en sammankallande per klass behöver utses. Förslag första 

namnet av klassföräldrarna för året. Förväntansdokument över klassföräldrarnas uppgifter 

sammanställs och skickas ut med inbjudan till första samverkansrådet. 

Informationen skickas i år ut innan kommande samverkansmöte. 

7 Övriga frågor 

Öppet hus 

Ett förslag för framtiden var att klasserna bestämmer vad de vill visa och så bestämmer grupperna 

var för sig dagar de har öppet hus. I detta fallet skulle vardagar passa bäst. Workshops där de olika 

ämnena visas är en bra idé. Eventuellt skulle åk3-6 kunna ha Workshops och FK-2 mer traditionellt 

öppet hus. 

Framförhållning var viktigast här. Vet man långt i förväg kan man ta ledigt. 

Sjukanmälan via sms eller mail: Samtliga närvarande ansåg att det är en bra idé. Telefon för sms 

anskaffas i så fall. Frågan om hur organisationen kring detta skulle kunna se ut kommer att lyftas på 

skolan. 

Skollunch: Flera föräldrar har reagerat över att eleverna behövt ha med sig skollunch på några 

friluftsdagar. Frågan tas upp på skolan. 

 

Mötet avslutas 


