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Protokoll föräldraråd Västbergaskolan

Datum: 17/11 2014 Tid: 17:00 

Plats: Västbergaskolan 

Närvarande

Hans Larsson Rektor
Maria Ottoson 6a
Baltsar Bergqvist 3a
Ninna Kapadia 2c
Göran Gustavsson 1c
Mina Larsson1a

Frågor/synpunkter (F:) & svar (S:)

F: Kommunikation mellan föräldrarådet och och ledningsgruppen, hur går 
information ut till föräldrar?

S: Information skall finnas på hemsidan. Hans ser till att det kommer 
upp.

Skolmiljö:

Gympasalen:

F: Vet att det någon gång sas nåt om gympahallen. Den önskar jag se en 
upprustning av. Ta gärna med den frågan.

S: I omklädningsrummen har en upprustning skett i form av renovering 
av ytskikt. Ny ventilation med fuktavkänning i duschutrymmen samt 
ventilation i gymnastiksal skall installeras nästa vecka. Golvbrunnar 
skall städas ur kontinuerligt för att få bukt med dåligt lukt. 

Det finns en pågående process för att få bygga en helt ny gymnastiksal. 
Idrottsförvaltningen skall eventuellt driva skolgymnastiksalar och 
därmed bygga flera nya i söderort. Inget beslut finns dock i nuläget och 
processen väntas ta en del tid.  

Belysning i anslutning till skolans uteområden: 

F: Jag skulle tycka det var bra om ni tar upp höst-/vintersituationen på 
baksidan ut mot Mikrofonvägen. Det är totalt becksvart, och obefintligt 
vinterunderhåll. Jag har tagit upp det med Hans L förut som bollar till SISAB 
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som säger att det är nån annans mark så det går inte att göra nåt. Samtidigt 
har ju volymen elever som kommer från det hållet till skolan exploderat med 
alla nybyggen, så det är ju läge att göra nåt innan nåt går på tok (både 
skaderisk och rån/våld).

Kan inte ni spekulera i lämplig angreppsstrategi? Jag kan ta på mig att ligga 
på kommunen (jag gjorde ett försök för nåt år sen men körde fast/kroknade) 
eller vem som nu hamnar i skottlinjen. 

S: Det har just monterats ny belysning på skolväggar samt två nya 
lyktstolpar. Skolan kan tyvärr inte påverka belysningen utanför området 
utan det ligger på kommunen. Bra om föräldrar utövar påtryckningar på 
kommunen i frågan. 

Tillägg: Föräldrarådet och skolledningen föreslår att föräldrar under 
nästa vintersäsong tar ett foto på hur det ser ut och sedan skickar in 
klagomål på Stockholm stads hemsida: 
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?
systemId=synpunktsportalen

F: Bullret och partikelhalter på skolgården som ligger närmast motorvägen

S: Det finns en mätning gjord 2013 där värdena ligger under 
gränsvärdet. Barnen vistas oftast på innergården men vissa barn 
lämnas på bakre gården. Hans undersöker om de verkligen behöver vara 
där och letar även fram länk till undersökningen 
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43954 som läggs upp 
på hemsidan. Ingen planerad ny mätning (info från 2015-03-25)

F: Rutiner för Fritids att inte glömma elever på skolgården eller på fotbollsplan 
utifrån en händelse nyligen

S: Hans tar upp händelsen med Anna-Karin som har koll på rutinerna, 
även hur rutinerna kan tydliggöras för föräldrarna. Oroliga föräldrar kan 
vända sig till Anna-Karin. 

F: Finns sammarbete med Lugna gatan?

S: Nej, inte med Lugna gatan däremot med socialtjänst och 
fältassistenter. 

F: Förebyggande arbete kring rökning och droger, finns det någon plan för 
det? Spice som är på tapeten oroar.

S: Skolan har koll på riskfaktorer som t ex skolk och sen ankomst. Just 
nu är det ganska lugnt på skolan när det gäller rökning och droger men 
det har varit en hel del problem tidigare. Finns det oro för någon elev 
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rapporterar skolan till polisen som har utvecklade metoder där man t ex 
gör hembesök och jämför barnens mobiltelefoner. Det finns temadagar 
för åk 8. 

F: Fortbildas personalen? Det kommer ju hela tiden nya droger, hur kan 
personalen känna igen varningssignaler? 

S: Den tydligaste varningssignalen är oftast skolk och sen ankomst, lukt 
när det gäller rökning. I livskunskapen där man ofta pratar om dilemman 
kan man ta upp droger. Ämnena biologin, kemin och samhällskunskap 
behandlar droger.

Maten/matsalen:

F: Matsalen. Skolan växer, men varken gympasal eller matsal är 
dimensionerade för detta, vilket resulterar i lunchtider alldeles för tidigt och 
alldeles för kort tid. Synd på så bra mat! Jag har förstått att upprustning av 
gympasal är på gång + bygge av ny gympasal (om detta stämmer?), men vad 
är planerna för matsalen? 

S: Matsalen är inte underdimesionerad, de första går iväg på lunch kl 
10.40-10.50 de sista kl 12.30. Ättiderna är ca 20-30 min oftast längre. 
Tiderna har gjorts om nyligen och man har en noga uttänkt placering 
med blandning av årskuresnar på ett sätt så det blir så lungt som möjligt 
i matsalen. Ljudaborberande åtgärder har gjorts nyligen. 

F: Jag vet att barnen tyckte det var så mysigt när de fick kanelbullar på 
kanelbullens dag, och hjärtformade plättar på alla hjärtans dag, men sånt gör 
dom tydligen inte längre sen den nya kocken kom. Småsaker kanske, men 
det var uppskattat av barnen och man kanske kan undra VARFÖR dom 
slutade med  det? Upplevs också iaf av min dotter att maten blivit lite 
krångligare än tidigare? Dom har ju haft världens bästa kök ( i min mening) 
tidigare. 

Flera barn ( har pratat med föräldrar i andra klasser också) upplever maten 
som "krångligare". Inte barnanspassad, typ linser och annat jox. Dom tyckte 
det var godare och bättre mat innan nya kocken. Han jobbar med barn och 
inte med vuxna.

Gör föräldrar mer uppmärksamma på skolkökets fantastiska instagramkonto: 
@vastbergakoket Vilket strålande och unikt initiativ!

Kan ni fråga lite om maten, näringsinnehåll, ekologisk, närodlat mm.

Tidig lunch i förhållande till sent mellanmål (som förmodligen orsakas av att 
antalet elever ökat på skolan)

S: Det är jättebra mat betonar Hans. Närodlad och eko så mycket som 
möjligt ibland är det svårt att få till pga mängder. Det mesta köttet är 
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svenskt men tyvärr inte allt än. Gällande näringsinnehåll finns tablåer 
som köket använder. Helt vegetariskt en dag i veckan. Hans tar upp 
frågan om kmpolicerad mat med kocken samt om kocken kan skriva 
ihop något om hur man tänker kring maten. 

Språk/hemspråk

F: Det finns ingen anledning att vänta med engelska till åk 3. Det blir allt 
vanligare att man börjar med engelska på ett lekfullt sätt i åk 1. Barnen är 
genom att de är allt mer i digitala medier redan på väg in i engelskan vid 6-7 
års ålder och har börjat bli ”hungriga” på engelska.

S: Frågan om engelska tidigare är uppe för disskussion. 

F: Hemspråksundervisningen svävar i mångt och mycket som en egen satellit 
på skolan. . Kort framförhållning "undervisningen drar igång imorgon!",  ingen 
egen redovisning på utvecklingssamtal och få rapporter från läraren gör att 
både barn och vuxna tappar sugen. Är säkert beroende på lärare, men också 
en ledningsfråga.

S: Skolan köper in hemspråkslärare och har tyvärr lite inverkan på detta. 
Har svårt att få in betyg och återkoppling från hemspråkslärarna. Det är 
även stora problem med inställda lektioner. Språkcentrum är ensam 
aktör på marknaden och med 25 olika hemspråk är det svårt för skolan 
att själva handla upp språklärare. Hans tar med sig frågan.

Läxor:
F: Med tanke på att det inte finns något stöd i forskning för att det är bra med 
läxor i skolans lägre årskurser och med tanke på hur mycket läxor 
Västbergaskolan ändå ger vore det önskvärt om lärarna fick möjlighet att sätta 
av en studiedag tillsammans med Skolverkets fortbildningsmaterial i frågan: 
”Läxor i praktiken” 
(http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/sa-kan-laxorna-bli-
battre-1.226193)

S: Läxor skall vara väl förankrade i den vanliga verksamheten och vara 
en del av inlärning, t ex i form av repetition. Även ett sätt för föräldrar att 
vara delaktig i vad barnen gör i skolan och är en del av 
kommunikationen med hemmet. Viktigt att läxan är utformad så eleven 
klarar den själv. 

Föräldrarådet föreslår en text om skolans vision, motivation och tanke 
bakom läxor, på hemsidan. 

Jämställdhet:
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F: Vikten av att fortsätta med jämställdhetsarbetet på skolan

S: Trygghetsgruppen arbetar med jämställdhetsfrågor. Föräldrarådet ser 
gärna en redogörelse för detta arbete, information på hemsidan?

Hantering av vikarier: 

F: Jag tycker att frågan om vikarier är viktig. Efter en vecka när barnen i 6A 
fått lära sig av en vikarie att dinosaurierna dog ut när Big Bang träffade 
jorden, varit med en annan vikarie till synagogan där läraren somnade samt 
haft en lärare i tyska som började med att säga att "jag kan ingen tyska, så ni 
får lära mig" - väcks frågan om vikariernas kunskap och kompetens. Det 
handlar också om vikariernas förmåga att kunna skapa arbetsro, att se och ta 
tag i konflikter som uppstår i klassrummet.

Hur ser strukturen på skolan kring att få tag på vikarier ut? 
Vad är det i rekryteringen som inte ger fullgott resultat? 
Vad kan förbättras i att skaffa vikarier och hur då? 
Vad handlar det här om? 

S: Skolan har kontakt med fyra olika förmedlare och tyvärr har det hänt 
att de har skickat helt odugliga vikarier. Tyvärr verkar det ha blivit ännu 
sämre med tiden. Underlaget för kompetenta vikarier minskar. En 
situation som skolan har svårt att påverka tyvärr. 

Föräldrarådet föreslår en generell information gällande 
vikariesituationen. Rådet/ledningen diskuterar frågan vidare. 

F: Med tanke på att det inte står i läroplanen (sedan 1980) att elever ska lära 
sig egenhygien och därför vara ombytta på idrotten vore det önskvärt om 
elever vars föräldrar har glömt att packa ned gymnastikkläderna får göra 
någon form av meningsfull aktivitet under den tid de har idrott och hälsa. Att 
vara på plats och inte få undervisning när det är föräldrarna som gjort fel kan 
rimligen inte vara förenligt med skollagen.
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