
Skolråd 2015-05-07 

Närvarande: 
Gunilla Frangeur (rektor) 
Gun-Sophie Andersson (vice rektor) 
Hans Dahlgren 
Magnus Robertsson 
… 

1. Bidrag till klassresa 
Ansökan från klass 6B om bidrag till skolresa till Bakken. Skolrådet beslutar att 
bevilja 100 kronor per elev. 17 elever i klassen. Ingen ansökan från 6A ännu.  

2. Frågor till rektor 

Utemiljö 
Vad händer med skolgården? Rektor säger att det ännu inte finns någon känd 
tidsplan. Det hänger på kommunen säger hon. 

Lärarfrånvaro 
Det finns en känsla av att det ofta saknas personal i skolan. Hur ser det ut? Rektor 
säger att det i princip är klart om vem som får nya tjänster och hur förstärkningar 
kommer att se ut. I sexan blir det tre lärare, i blivande femman blir det nästan fyra 
tjänster. 

Miljörådet 
Vad görs konkret på miljörådet? Vad åstadkommer man? Rektor säger att man bland 
annat jobbar med grön flagg. Både barn och vuxna är med och bestämmer. Carina 
som höll i det tidigare slutade vid nyår, vilket kanske påverkat lite under våren. 

Städning 
Toaletterna är fortfarande smutsiga. Är det dags att gå vidare? Skolinspektionen eller 
Arbetsmiljöverket? Rektor säger att man köper in extra städning. Rektor 
rekommenderar att vi ska prata med Lotta och Ulrika först. Susanne Stridh kollar, 
men skolrådet är bestämda på att detta ska vara fixat innan läsåret är slut. 

3. Skolans dag 

Sexorna uppmanas att själva koordinera försäljningen och aktiviteter så att inget blir 
dubbelt. Magnus Robertsson meddelar Viveca. 



Kanske ska man i framtiden göra så att sexorna håller i matförsäljning och femmorna 
i lekar? Ska man lämna över ansvaret på klasserna att själva, kanske genom 
elevrådet, avgöra vad som ska göras och av vem? 
Magnus fixar lotter. Susanne Stridh och Hasse Dahlgren håller i lotteriet under 
Skolans dag. Försöker få elever till att sälja lotter. 
Vinster som är klara: presentkort ICA Maxi, en matkasse från ICA supermarket, två 
biljetter till Kävlinge amatörteaters sommarföreställning, diverse trädgårds- och 
hantverksprylar från förälder som jobbar hos grossist, grejer från Intersport. 

Magnus Robertsson har några minuten-lekar på gång. 

Affischer är uppe, Magnus lägger ut även på webb och Facebook. Även Lotta 
informeras. 

4. Skolrådets sammansättning 

Både kassör och ordförande har flaggat för att man vill bli utbytta. Verkar inte jättelätt 
att hitta ersättare. Någon påpekar att det kan vara arbetet med Skolans Dag som folk 
är lite rädda för. Finns det anledning att fundera över arrangemangets framtid? Vi 
bestämmer att avvakta. 

5. Nästa möte 

Nästa möte kallas av ordförande i början på nästa termin. 

6. Mötet avslutades 

Vid pennan 
Hans Dahlgren


