
Skolrådsmöte 2012-01-31

Nävarande Klass

Andreas Strid 1D

Magnus Robertsson 1A

Anna Stårlrod FK 
Orion 
+ 2B

Ann-Kristin Drevnor 2B

Malin Olsson 5

Erica Bäckman 2

Boel Håkansson 5-6C

Linda Vinberg 1A

Carina Olsson 4

Katarina Allen 3B

Renata Gustavsson 5

Carolina Clay 1B

Marie Björk 3B

1. Skolrådet samlas, enskilt möte av skolrådet årsmötet

a. Linda Vinberg kommer börja jobba mer och kommer inte kunna fortsätta med 
ekonomirollen. En ersättare efterfrågades men ingen bland deltagarna antog rollen.

b. Mail-listan, inbetalningar och information om beslut fungerar inte. Information når 
inte ut och anledningen tros vara att alla inte riktigt vet sin roll och ansvar. Ett antal 
punkter lades fram för att förbättra detta:

i. Lägga till email adresser från dagens deltagare. Magnus gör detta.

ii. Kontrollera så att alla representanter från varje klass finns med i email listan. 
Carolina ansvarar för att alla email finns med på listan.

iii. Lägga till länk från från Kävlinges hemsida till vår nuvarande hemsida. Magnus 
ordnar detta efter hemsidan har fått tillräckligt med innehåll.

iv.Fixa färdigt informationslapp för distribution till alla föräldrar. Magnus slutför detta.



v. Renata Gustavsson och Marie Björk kommer hjälpa till att skriva innehåll till 
hemsidan. Separat möte sker den 15:e feb.

2. Skolan informerar

a. Köket och matsalen kommer byggas i anslutning till förskolan. Flytten sker över en 
helg. Bygget håller tiden och blir färdigt till hösten. Skolgården blir möjligtvis klar 
tidigare.

b. Torkskåpet utanför Orion är fortfarande inte på plats. Rektorn berättade att det inte 
får placeras var som helst, t ex inte i en korridor. Utsug, nya säkerhetsregler, mm gör 
det hela svårt. Renoveringen sker enligt alla nya regler där det är standard för 
torkskåp med riktiga kapprum. Inte i korridorerna som det är idag.

c. Det skedde en brand borta vid Karlavagnen efter nyår. Någon tog fyr på frigolit med 
stor rökutveckling som följd. Brandkåren var snabbt på plats. Resultatet blev sot på 
fönsterrutor och enstaka rutor som sprack. Händelsen har inte påverkat någonting 
inomhus. Skolan har gjort brandgenomgång och brandövning. Vid Lucia kom någon 
åt en knapp som fick larmet att gå. Utrymningen skedde utmärkt.

d. Enkäten avslutades igår. Rektorn har tittat snabbt på barnens och föräldrarnas svar. 
Eleverna mest positiva med mycket goda resultat och god svarsfrekvens. Lägst 
resultat för städ och mat enligt eleverna. Mestadels klagas det på duscharna på 
idrotten. Föräldraenkäten också god. Handlar mest om städ och utemiljö - två 
områden som skolan kommer titta närmare på. Dessutom klagas det på inflytande 
samt marknadsföring och information. Det klagas mest om utemiljön men med 
framtidstro. Skolan är inte klar med någon analys.

e. Skolan skulle vilja ha en diskussion / tema kring läxor tillsammans med skolrådet. En 
läxpolicy skulle vara bra. Vad är syftet med läxor? Det som avgör är tiden man 
lägger ner i ett ämne, t ex läsning. Föräldrarna har en viktig roll att späda på tiden 
eleverna lägger på läsning. Skulle vilja visa på saker som föräldrar kan göra 
läxläsning roligare.

f. Kyrkan vill gärna utbilda lärare, elever och föräldrar om svenska ungdomssajter. Det 
är Mats Andersson från http//www.netscan.se/ som kommer genomföra detta.

g. Satsning på Matte. Rektorn har varit på matte-biennalen i Umeå. Timplanen kommer 
utökas med fler mattetimmar. Inget kommer dras ifrån utan snarare läggas till.

h. Fråga ställdes kring cykelparkeringen. Antal platser kommer utökas under bygget.

i. Fråga ställdes kring trafiksituationen då skolan blir större. Kan inte svara på detta 
idag. Detaljplaner och hur vägar ska gå är svårt. Bjuda hit Mikael Andersson.

j. Fråga ställdes angående trafikvett. Polisen var här i höstas och informerade ettor 
och tvåor om trafikvett. I slutändan är det föräldrarnas ansvar.

k. Fråga ställdes angående elevers försäkring. Det skedde en förändring som inte 
kommunicerats ut förra året, bla sämre skydd mot vanprydande ärr. Svaret blev att 
försäkringen finns på kommunens hemsida.

http://www.netscan.se
http://www.netscan.se


l. Angående baklåset i en av toalettdörrarna har man gjort en skylt med ”upptaget”. Får 
inte ha hasp utan enbart godkända lås. Anders kontrollerar dem regelbundet.

m.Rektorn fixar en lista med alla föräldrarepresentanter samt email för att kunna lägga 
in i vår mejllista.

n. En fråga ställdes kring godis och andra serveringar utöver det vanliga då allergier 
kan komma i kläm. Det finns en tydlig nötpolicy på skolan som alla följer. För 
säkerhets skull ska extra information gå ut till bl a lärarstudenterna.

o. Kick-boxningsklubben som lånar idrottssalen har satt upp brutala affischer som inte 
är lämpliga för barn. Skolan behöver informera klubben att de inte får sätta upp 
affischer.

p. Telefonsvararen för sjukanmälan är otydligt och behöver ses över. Idag är det ett 
tillfälligt meddelande om att personen inte kan nås som ges.

q. Förra året blåstes sanden bort vilket skapade stora sandmoln som inte är lämpligt för 
barn med astma. Rektorn föreslår att vi lämnar kommentar till Åsikt Kävlinge.

r. Trafiksituationen drogs upp igen. Lägga information om detta på hemsidan. Det är ok 
att cykla på gångvägen. Vägskylt för detta?

3. Föregående protokoll och sammanfattning

Inga kommentarer från föregående protokoll.

4. Ekonomi

Inga kommentarer gällande ekonomin.

5. Information i från Centralt skolråd

Ingen information denna gång.

6. Övriga frågor

a. Det kom upp en idé att låta lokala företag sponsra olika aktiviteter och händelser 
som skolrådet anordnar. Majoriteten var för en sådan idé som ska undersökas vidare 
till nästa möte.

7. Datum och tid för nästa möte

Nästa möte blir som tidigare bestämt 7:e mars.

Skolans dag är preliminärt bokat till den 23:e maj.

8. Mötet avslutades



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

_______________________________! ! _______________________________
Linda Vinberg, justeras! ! ! ! Anki Drevnor, justeras


