
Skolrådsmöte 2011-12-01

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. Magnus berättade om hemsidan. Tanken är att ett antal skolrådsrepresentanter 
ska ansvara och fylla den med information.

2. Datum för elevråd har vi inte fått. Vill gärna sprida ordet om föräldrarådet.

3. Skolrådet går knappt runt då vi inte får tillräckligt med betalande föräldrar. Kampanj 
lapp i fack samt låta skolrepresentanter skicka mail till alla i klassen.

4. Tjejernas dusch luktar illa. Några från skolrådet gick ner och luktade i duscharna 
och fann inget anmärkningsvärt.

5. Det ställdes en frågan hur det gått med aktiviteten tillsammans med Vattenhallen. 
Viveka inte närvarande och kunde inte svara.

2. Skolan informerar

1. Bygget fortsätter enligt plan och väggar kommit upp. Skolgården och bygget går 
parallellt. Taket på innan nyår. Kommer möjligtvis flytta in före sommaren. Efter 
sommaren kommer renoveras i nedre delen där sexorna finns just nu.

2. I samband med bygget/ renoveringen sker storstäd; gamla saker utrangeras.



3. Finns ingen planerna gympasalen finns inte med i planerna. Planerna gick i stå när 
det inte gick att göra en fullskalig gympahall.

4. Logistikplan håller på att utformas. ”Lådhusen” kommer användas som interim.

5. Delat rasten så alla inte är ute samtidigt pga mindre skolgård. Större barnen går 
över till Ljungvalla. Fritids gör mer uteaktiviteter. Kladdkaka till efterrätt som 
kompensation beslutat av elevrådet!

6. Vissa är inte nöjda och tycker det är tråkigt (klass 5-6). Ljungvalla är nysådd och 
med begränsad beträdan. Det är bekymmersamt att de inte får röra sig tillräckligt 
på dagen nu när det är mörkt. Får inte bli svettiga på gympan pga legionellan. 
Rektorn ska titta på detta och hitta alternativa lösningar.

7. Frågan om klass 5-6 och sitter ute på Facebook och chattar med lärare. 
Lärarinnan uppmanat dem att göra detta. Måste vara 13 år för att få konto på 
Facebook! Klubben har som generell regel att inte använda tjänster som kräver 
inloggning. Skolan informerar kring användning Internet och har som policy att 
bygga filter i barnens huvud.

8. Trafiksituationen inte är tillfredställande. Barn i 10 årsålder, fel sida av vägen utan 
lyse. Skolrådet bör informera på hemsidan. Skolan skulle kunna lobba på 
trafikverkets normer. Samarbeta med närpolisen för informera och kontrollera.

9. Filter datorerna är på. Det förekommer alltid någon form av felanvändning och 
sökning på fel ställe detta går aldrig att komma ifrån. Det skulle finnas möjlighet att 
ha någon undervisning med datoranvändning för att visa vad om är tillåtet och vad 
som inte är tillåtet, främst Internet.

10.Legionella resultatet OK! Att duscha igen. Symtom; typ lunginflammation. Det 
kommer att göras prover regelbundet efter att det gjort spolningar av rören.

11.Skakningarna, från arbetsmaskinerna, kan vara orsaken.

12.Någon hade fått höra av sitt barn att det skulle vara mindre portioner, om detta 
skulle vara fallet är det inte något som gjorts med avsikt.

13.Lukten i omklädningsrum/duschar? Vi var sex stycken föräldrar som vara och 
tittade och luktade ner i flickornas duschar. Ingen av oss kunde känna någon lukt 
av mögel möjligen någon lättare doft av klor.

14.WC dörr som tidigare gått i baklås har ytterligare en gång gått i baklås.

15.Aktion Julklapp, det blev många klappar som samlades in. Framöver kommer det 
att förtydligas vad som gäller och händer bland annat på Skolrådets hemsida.

16.Det har varit tanken att få igång en diskussion vilket det också gjort. 
Initiativtagarna är Läkarmissionen. Det finns även på Youtube olika sekvenser av 
själva leveranserna till barnhem. Detta är en återkommande aktivitet!



17.Julen; Lucia kommer att gå av stapeln den 13:e december, det är 4:orna som går 
luciatåg. Byggarna är inbjudna för att titta.

18.Det är tänkt att en tidskapsel ska muras in, i samband med den nya 
byggnationen.

19.Den 21:e december är det julavslutning, skolan slutar kl: 12.15.

20.Det är planerat ett möte för de nya förskoleklassbarnen till den 17:e januari. Det 
vore ett ypperligt tillfälle att presentera Skolrådet.

21.Skolrådet är intresserade av att få möjlighet att delta vid något Elevrådsmöte och 
något personalmöte, vilket ska försöka bli av under vårterminen.

22.Hyllor till Nova är förhoppningsvis på gång att fixas. Jessica och Anders kommer 
med något förslag.

23.Musik! Arbetar för att få in mer musik genom den nya läroplanen som bas. Det är 
ett visst missnöje bland barnen med nuvarande musiklektioner. Skolpersonal ska 
titta på detta specifika fall av missnöje.

24.Torkskåp ska vara beställt och förmodligen på väg.

3. Föregående protokoll och sammanfattning.
Föregående protokoll lästes igenom och godkändes med förutsättning att justeringman 
Viveca Selander ska ändras till Sofi Sonesson.

4. Ekonomi.
Linda poängterade att hon fortfarande inte fått tillgång till bankkontot. Dosan saknas. 
Andreas tar tag i detta. 16 255 kr kvar i kassan.

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 den 31:e januari 2012 kl 18:30.

8. Mötet avslutades.

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

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


