
Skolrådsmöte 2011-10-26

Nävarande Klass

Andreas Strid 1D

Magnus Robertsson 1B

Sofi Sonesson 1B

Ann-Kristin Drevnor 2B

Linda Vinberg 1A

Annika Johnsson FC,FD

Monica Frick 1D

Agneta Ljungbeck 3A

Arne Åkesson 5

Carina Olsson 4

Malin Olsson 5

1. Skolrådet samlas, enskilt möte av skolrådet årsmötet.

1. Det påpekades att några inte får sina mail som de ska. Viveca kollar detta och ska 
lägga till mailadresser för Annika och Agneta.

2. Protokollet från årsmötet lästes upp och godkändes.

3. Magnus och Linda berättade om strategin för att sprida information via 
www.ljungenskolan.se samt Facebook. De återkommer med konkret förslag till 
nästa möte.

4. Allmän diskussion kring vad skolrådet kan göra mer för att fånga intressen, t ex 
löptävling till våren, loppis, mm.

2. Skolan informerar

1. Rektorn berättade om skolinspektionen som varit här. Får in massor av material 
som skickas in i maj plus enkäter som personal, elever och föräldrar fyllt i. 
Skolinspektionen noterade att det råder en samstämmighet mellan eleverna, 
föräldrar och personal och att skolan ”Gjort en fantastisk resa.” Skolinspektionen 
hittade inget att slå ner på!

Skolinspektionen kommer skriva ett brev om inspektionen som skickas ut av 
skolan.

http://www.ljungenskolan.se
http://www.ljungenskolan.se


3. Kvalitetsredovisningen kommer på hemsidan. Inte riktigt färdig ännu. Delade ut 
förhandsversion om åtgärder för förbättringar och utveckling.

4. Sexorna kommer få betyg fr o m nästa år. Rektorn föreslog att bjuda in föräldrar till 
temamöte till våren för att informera och diskutera detta. Skolrådet tyckte detta var 
ett bra förslag.

5. Rektorn informerade att bygget rullar på och är något före i planeringen (!). Några 
oangelägenheter tar viss fokus från lektionerna, t ex det skakar ibland. Kommer 
dock bli bättre inom den närmaste tiden. Elevrådet föreslog en kompensation, t ex 
efterrätt.

Mindre gård har sina nackdelar. Förslag har uppkommit om att de äldre barnen 
kan få leka på andra platser utanför skolan. Rektorn lyssnar på barnens krav via 
elevrådet och går dem till mötes där det är möjligt, t ex bollar har köpts in. Alla 
försöker utnyttja bygget pedagogiskt.

Skolgården kommer inte utvidgas. Dungen som inte tillhör skolan kommer utnyttjas 
anekteras. Har stort förtroende för arkitekten. Även om skolgården minskas faller 
den inom normen för hur liten en skolgård får vara (kvadratmeter per elev).

Rektorn berättade att det kommer investeras ytterligare 10 miljoner för att bygga 
om befintliga lokaler istället för punktinsatser.

Bygget beräknas vara färdigt i sin helhet mars 2013.

En fråga som dök upp var vad som görs för att bulleret inte ska påverka 
utbildningen? Rektorn svarade att det diskuterats att köpa in hörselkåpor till vissa 
klassrum. Arbetsledaren säger till i förväg innan bullriga jobb körs igång så läraren 
kan planera andra lämpliga aktiviteter.

6. Toaletten vid Orion har gått i baklås enstaka gånger. Detta kommer ses över.

7. Det finns nu Smartboard installerade i alla klassrummen.

8. Kommer snart ut med en Qualis enkät till föräldrar och personal. Hög 
svarsfrekvens är viktigt!

9. Gun-Sofie informerade om ”framtidens skola” - en satsning efter problemen på 
Tolvåkersskolan. Ett paraply för många olika projekt: IT kompetens för personal, 
matte, mm. Målet är att komma som topp 20. 5-årigt projekt. Från förskoleklass till 
9:an. Projektet har medgett en ökad skolpeng. Gun-Sofie kommer rapportera mer 
framöver.

10.Rektorn har fått påpekningar om att städningen i duscharna har varit undermålig 
och gett upphov till vårtor. v44 ska det storstädas med skärpta regelbundna 
städningar. Sjuksköterskan, Susanne, ska informeras och kopplas in till problemet. 
Ny städfirma ska ta över efter Jul.

3. Föregående protokoll och sammanfattning.
Inga kommentarer från föregående protokoll.



4. Ekonomi.
Inget togs upp gällande ekonomin.

5. Information i från Centralt skolråd.
Ingen information denna gång.

6. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

7. Datum och tid för nästa möte.
Nästa möte blir som tidigare bestämt den 1:a December.

8. Mötet avslutades.

_______________________________! ! _______________________________
Magnus Robertsson, sekreterare!! ! Andreas Strid, mötesordförande

_______________________________! ! _______________________________
Linda Vinberg, justeras! ! ! ! Sofi Sonesson, justeras


