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Skolråd  2019-02-04 

 
Närvarande: Mia Norell Candetoft fsk-klass 

 Fredrik Bengtsson 1 

 Rebecka Auer 3 

 Anne Magnusson Nilsson 4, 6 

 Jenny Ritter   5 

 Sofia Hedenskog 6 

 Tina Öberg  6 

 Isabella Eriksson föräldraföreningen 

 Julia Malmström personal 

 Sakarias Åkerman rektor 

 

 

 

1. Kommentarer till förra mötets protokoll 

Rektor Sakarias och skolrådet kommenterade förra mötets protokoll.  

 

 

2. Information från skolledning 

 

 Möte med nya sexåringars vårdnadshavare i onsdags, 30/1. Prognosen är ca 18 

elever i förskoleklassen till hösten. 

 Bokbuss. Vi fick höra att bokbussen skulle kosta mycket, men ett nytt avtal är nu 

klart. Bokbussen kommer alltså att fortsätta som förra terminen. De flesta mentorer 

låter eleverna låna en bok, som ska vara kvar i klassrummet. Eftersom eleverna 

bara får låna på lärarnas kort, får inte den administrativa belastningen för läraren 

bli stor. Varje mentor bestämmer för sin klass. 

 Skolbibliotek. Personalen har beslutat att göra om den fd textilslöjdssalen, som vi 

nu kallar ”Solen”, till ett bibliotek för hela skolan. Musikundervisningen ska 

fortsätta bedrivas i salen. Personalen kommer att ha en arbetskväll nästa vecka för 

att kunna iordningsställa så mycket som möjligt. De två små biblioteken som finns 

i varje arbetslag nu, kommer att bli grupprum. I skolrådet kom frågan upp om 

skolan vill ta emot böcker till biblioteket. Vi tackar med glädje ja till ”moderna” 

böcker i fint skick! 

 Skolan vill rikta ett stort tack till den fina isen. Det är så många som utnyttjar den, 

både på raster och på fritiden. 

 Läsårstider: Sportlov vecka 8. Påsklov vecka 16. 29 april skoldag, 30 april lovdag. 

Lovdag 31 maj. 7 juni lovdag. Avslutning sen eftermiddag den 11 juni. 

 Trygghetsenkät. Sakarias går genom elevenkäten som överlag visar en bild där 

eleverna är trygga. Vi vill alltid ha ett bättre resultat och kan aldrig luta oss tillbaka 

i detta viktiga arbete.  

 Friluftsdag onsdagen 6 februari.  
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3. Information från personal 

 

Vi vill uppmana vårdnadshavare att prata med barnen om att klä sig ordentligt under 

vintermånaderna. De får gärna ha med sig extravantar och strumpor. 

 

 

4. Information från föräldrar 

Påminnelse om att luskamma era barn. Om ni hittar löss, meddela skolan och fritids. 

 

 

 

 

 

5. Information från föräldraföreningen 

 

Föräldraföreningen har skickat en förfrågan om det finns hjälmar över ute bland 

familjerna och som kan skänkas till skolan.   

9 mars är det dags för Rommeresan. Anmäl er gärna, det finns platser kvar i bussen! 

Betala gärna medlemsavgiften till föräldraföreningen. 

 

 

 

Nästa skolråd bestämdes till torsdagen den 11 april. 

 

Anteckningar förda av Julia Malmström 

 

 

 


