
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2014-10-21

1. Mötet öppnas

2. Skolrådets ärenden

Skolfoto
Flera föräldrar har tagit upp frågan om det är nödvändigt att ta enskilda skolfoton varje år. 
Det handlar om en ganska hög kostnad och många känner sig ”tvingade” att köpa.
Kanske räcker det att tar klassfoto varje år?
Ett annat förslag är att skolrådet ordnar fotograf och lokal och sedan får de som vill boka 
tid och gå dit för att ta enskilda bilder. Sedan kompletterar man detta med 
klassfotografering. Koll till nästa skolrådsmöte och då fortsatt diskussion.
Rektor tycker det låter bra.

Ekonomin
Skolrådets ekonomi redovisas.
1144 kronor finns på bankkontot. 15406 kronor finns på sparkontot.
Inbetalningslappar är upptryckta och utdelning har påbörjats. På dessa finns information 
om skolrådets funktion och att man kan hjälpa till med ett frivilligt bidrag på 100 kronor.

3. Rektor informerar

Mattelyftet
Man fortsätter på skolan med det rikstäckande mattelyftet. Rektorer utbildas.
Det inspirerar eleverna till mera eget tänkande och skapar diskussioner.
Personalen är positiva enligt rektorn och även eleverna har märkt det och gillar 
uppgifterna.

Måluppfyllelse
Man kollar igenom målen för måluppfyllelse. Olika mål som analyseras.

Ipadleverans
Under höstlovet kommer nästa omgång med ipads som ska installeras. Leveransen har 
tidigarelagts eftersom kommunen hade pengar över.
Under ett år är det bara en enda som gått sönder.

Formativt lärande
Man ska jobba med formativt lärande på skolan, något som förstelärarna ordnar med. Man 
håller koll på eleverna, ser till att de har förstått och bestämmer sedan hur man ska gå 
vidare.
Här jobbar man med olika metoder så att varje elev får tänka till. Man följer också aktuell 
forskning på området.

Betygssystemet
Diskussioner om betygssystemet. Betyg är ju en ny sak för skolan och det är ett nytt sätt 
att tänka jämfört med gamla betygssystem. Det är viktigt att förklara systemet väl för 
eleverna. För den intresserade finns film på hemsidan som förklarar.



Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen drar igång efter lovet. Kraven på dokumentation har sänkts vilket 
lyfter bördan från lärarna.

4. Frågor från föräldrar

Incident
I mitten av oktober var det en incident med en elev som var kopplad till dennes 
religionstillhörighet. Situationen reddes ut men tydliggör också skolans och oss vuxnas 
ansvar när det gäller att ge korrekt information vid olika incidenter och att lära eleverna/
barnen att förstå och respektera olika personers kultur och religioner.

Städning
Förälder tar uppfrågan om städning efter att ha sett väldigt smutsigt kapprum. Även 
toaletterna är riktigt skitiga och luktar illa trots att de är helt nya.
Rektor säger att så fort de får in en signal om dålig städning så tar de upp det med 
städbolaget Sodexo. Upphandlingen är gjord av kommunen. Rektor kan välja att köpa in 
extra, men då får hon plocka från annat i budgeten.
Förälder berättar att städbolaget Sodexo har fått flera anmärkningar.
Det görs stickkontroller både från Sodexo och kommunen efter alla klagomål.
Förälder ska kolla läget med Lotta på skolan och hur diskussionen går med städbolaget.
Kollar också upp vem som är skyddsombud och kollar om man kan lämna in 66a-anmälan 
till Arbetsmiljöverket. (I korthet går det ut på att skolverksamheten och eleverna lyder 
under arbetsmiljölagen. Om det finns brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdar 
efter anmärkning från skyddsombud så kan skyddsombudet lämna in en anmälan enligt 
kapitel 6, paragraf 6a i arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket som då kan ingripa).

Gifter i skolan
Förälder tar upp frågan om gifter i skolan. Barnen leker med bland annat elektronik. Kan 
skolan jobba med detta på något sätt?
Rektor tar med det till egenkontrollen som kommunens miljö- och hälsokontor ska göra 
nästa vecka.
Rektor föreslår att man skulle kunna jobba med giftfri miljö under projektet Grön flagg.

Fråga om parfymer
Förälder säger att det finns både barn och lärare som har parfym i skolan. Det får man inte 
ha på skolan säger rektor. Hon ska ta upp det med personal och elever.

Läxor
Ska eleverna ha sådana?
Rektor säger att man diskuterar vad som är vettiga läxor.

Programmering
Magnus tar upp frågan om programmering med rektorn.
Han vill ta en tvåtimmarsdragning med rektor och lärare för att visa vad man kan göra.

5. Mötet avslutas



Vid protokollet:

____________________________ ____________________________
Hans Dahlgren, sekreterare Magnus Robertsson, justerare


