
Skolrådsmöte 7/3 2012 

 

Namn Klass 
Andreas Strid  
Ann-Kristin Drevnor 2B 
Viveca Selander 2B 
Magnus Robertsson 1A 
Minica Frick 1D 
Katarina Allen 3B 
Carolina Clay 1B 
Renata Gustafsson 5 
Marie Björk 3B 
Gunilla Frangeur Rektor 
  
  
Dagordning 

1. Skolrådet samlas, enskilt möte av skolrådet årsmötet, fyllnadsval av ny kassör. 

Fikapaus Fika till självkostnad 

2. Skolan informerar – Skolans representanter ansluter kl 19.00 

3. Föregående protokoll och sammanfattning 

4. Ekonomi 

5. Information i från Centralt skolråd 

6. Övriga frågor 

7. Datum och tid för nästa och kommande möte 

§1 Skolrådet enskilt möte - Fyllnadsval av sekreterare 

Kassör 

- Andreas Strid, sammankallande, väljs in som kassör för pågående räkenskapsår. 
- Till nästa årsmöte måste antingen posten sammankallande eller kassör fyllnadsväljas 

då Andreas endas önskar sitta på en av posterna då.  

Insamling av namn/emailadresser 

Skolrådet har haft svårt att få in namn och email-adresser på valda representanter ifrån 
skolan. Viveca skickar ut ett mail igen till alla lärare och ber om att få in adresser och bifogar 
länken till skolrådets hemsida så att man själva kan lägga upp sig på maillistan om man är 
intresserad av att få information. 

Skolans dag 23 Maj 

Skolans dag kommer att genomföras den 23 Maj. 



Andreas har innan mötet skickat ut en förfrågan om förslag på aktiviteter och följande förslag 
samt synpunkter har kommit in per mail eller togs upp på mötet. Det noteras även att det är 
viktigt att vi hittar något för de större barnen då de inte var representerade förra året. 

- Sång och musik – Magnus kontaktar de vi anlitade förra året om de är intresserade 
även i år 

- Förslag som kommit in:  
o Sticklingar på smultron som eleverna får plantera själv. Detta sponsras helt av 

en av föräldrarna. 
o Vernissage av eleverna på skolan med det man arbetat med under året samt 

picknick som man själv tar med sig. 
o Tipsrunda med tema. 
o Frågetävling, vuxna mot barn (alla barn mot en vuxen i taget) 
o Minuten-aktiviteter, i form av en klasskamp mellan femmor och sexor för att 

engagera de äldre eleverna 
o Loppmarknad 
o Kontakta lokala idrottsföreningar som kan finnas representerade på kvällen 
o Försäljning av korv bröd och dricka som femmor och sexor sköter 

- Scenvagn behöver preliminärbokas. Anki får i uppdrag att kontakta bonden för att se 
om vagnen är ledig. Andreas kollar även med Gunilla om det finns möjlighet att 
använda den nya utescenen. 

- Vi behöver undersöka om det är andra aktiviteter på skolan på dagen.   
 

Förfrågan från Klass 4 

Vi har fått en förfrågan ifrån klass 4 om 850 kr för att åka till kulturen och se 
medeltidsutställningen. Skolrådet bifaller att ett bidrag till resan ska betalas ut med 
motprestation att de kan få visa upp något på skolans dag. 

§2 Uppföljning med skolans personal 

Skolans rektor Gunilla informerade om följande: 

• Skolan har Kävlinges kommuns första PIM-examination vilket har firats med tårta för 
personalen i dag. 

• Tema hemuppgifter: Skolans ledning har arbetat lite tillsammans med lärarna för att 
ta fram en liten skrivelse kring temat. Skolrådet fick ta del av ett utkast och några 
kommentarer som kom fram var följande: 

o Syftet med hemuppgifter och varför man har dem behöver komma fram 
tydligare. 

o Balansen mellan jämnåriga klasser är i dag lite skev, där vissa barn har en 
timmes läxa varje dag och andra barn har bara 10 minuter per dag. 

o Mer information kring läxklubben behövs. 
o I övrigt tycker skolrådet att en sådan skrivelse är bra. 

• Ombyggnad. Information kommer att läggas ut för eleverna att ta mer del av, tex 
planritningar och en film. 

• Skolgården kommer troligtvis att bli klar i samband med ombyggnationen, som är 
beräknad klar till sommaren. 



• Ev invigning av utescenen kan ske i samband med skolans dag. Gunilla kollar upp 
om den kan vara klar till skolans dag och återkommer till Andreas. 

• Mats Andersson från Netscam tillsammans med Svenska kyrkan kommer att ha ett 
informations/diskussionsmöte den 8e maj: dadagtid för elever och eftermiddag för 
personal och kvällstid för föräldrar. Inbjudan kommer att gå ut separat. 

• Angående delningen med fritids har detta skapat en hel del bekymmer. 
Dessa synpunkter har kommit upp ifrån flera håll. Detta kommer förhoppningsvis att 
lösa sig i ombyggnationen, fram till dess jobbar fritids lite mer för att underlätta med 
olika aktiviteter. Det har tagits med i planen för hur fritids kommer att jobba med detta 
nästa år. 
 

§3 FG protokoll och sammanfattning 

Protokoll ifrån förra mötet gicks igenom. 

§4 Ekonomi 

Mer information kommer att presenteras till nästa möte. 

§5 Centrala skolrådet 

Ingen information detta möte då representanter inte var närvarande. Ett förslag framkom på 
att lägga en länk till protokollen från det centrala skolrådet på skolrådets hemsida. 

§6 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

§7 Nästa och kommande möten 

Nästa möte är den 12 april 18.30 i skolans matsal. 

 

 

__________________ 

Ort och datum 

 

______________________  ______________________ 

Viveca Selander Sekreterare  Andreas Strid Sammankallande 

 

 

______________________ 
Magnus Robertsson Justeras 


