
Föräldrarådsmöte med skolledningen den 11 november 2015

Deltagare: Från skolan rektor, Hans Larsson och vice rektor Anna-Karin Hellsten.
Från föräldragruppen: Mirek Labedski, Mira Larsson, Baltsar Bergquist, Maria Ottoson, 
Antonia Pyk. 

Föräldragruppen rapporterar om nya medlemmar i gruppen och i vilka klasser vi nu har 
föräldrarepresentation hösten 2015. (Bifogas)

Skolan informerar om vad som är på gång: 

IKT –informations- och kommunikationsteknik
Aktiviteter på gång 

- Går lite långsammare än beräknat pga av licenser, förvaring, försäkring etc men är i land 
med det mesta. blivit ca 10 v sena.

- Pedagogerna i åk 4-9 har gått kurs i chromebooks
- 2:orna testar troligen en nyutvecklad digtal “mattebok” för ipad till våren, skolan vill gärna ta 

det lite lugnt för att se att det går att följa upp och se om det är bra etc. 
Undervisningsmaterialet kan köpas per elev och månad a la Netflix. Finns även andra 
läromedel som kollas i jakt på bra grejer

- På lågstadiet finns en förstelärare med inriktning datapedagogiska verktyg, Helena Ringdal, 
det digitala används för det formativa förhållningssättet.

Ledningen beskriver hur skolans övergripande arbete är organiserat:
Det finns fem arbetsgrupper:

- Utvecklingsgruppen, representation från alla stadier och alla arbetslag
- Datapedagogiska gruppen
- Arbetsmiljögruppen
- Krisgrupp – för att ha en beredskap om det händer något oförutsett. Efter händelsen i 

Trollhättan samlades exempelvis gruppen. Träffas 4-5 möten per läsår och går igenom 
situationer och sätter upp en beredskap för vad man skall göra vid olika händelser. 
Trollhättan-incidenten har gjort att gruppen kommer att träffas för att se över rutiner för hur 
och vad man kan göra för att se till att obehöriga inte kommer in i skolan. 

- Trygghetsgruppen - elevernas arbetsmiljö, representation från alla stadier och alla arbetslag 
men fler från lågstadiet. Likabehandlingsplan, halvdagar tillsammans, trygghetsenkäter. 

Trygghetsfrågan i detalj
Nytt med trygghetskompisar, info i månadsbladet om detta. Alla eleverna involveras. 

- Hur gör man när man upptäcker mobbning = kontakta i första hand pedagogerna. Då följs en
handlingsplan för akuta situationer, denna revideras nu så att alla mer tydligt vet vad de ska 
göra och vem som ansvarar för vad. 

- Skolan lutar sig mot skollag och diskrimineringslag, upplevd kräkning skall utredas. Det 
vanligaste är kränkningar av mildare form som hamnar i en avvikelserapport sedan snackas 
det med föräldrar och barn, följs upp och sedan brukar det vara färdigt. 

- Endast 1 större handlingsplan har behövts hittills i år. Om inte handlingsplan i steg 1 räcker 
så tas det upp med elevhälsoteamet och sedan kanske med polis/socialtjänst. 



- Har ni tagit detta med elever?” - JA men det måste jobbas med hela tiden. 
Trygghetskompisar hjälper till att sprida infon bland alla elever om vad man kan göra när 
man blir kränkt. 

- Vid terminsstart så går man igenom trygghetsreglerna/stegen med eleverna, detta är 
anpassat efter elevernas ålder. 

- HEMLÄXA - Vi kan fråga hemma hur våra barn uppfattat vad som händer när man mobbar /
blir mobbad.

Genus
Frågan är mer aktuell hos lärarna, bland annat mot bakgrund av föreläsningen med 
genuskonsulten Jämställt vid terminsstarten. Lärarna tittar bland annat på vem som ges 
ordet i klasserna utifrån kön, tar upp månadens normkritiska fråga på APT-möten, och 
använder material från Jämställts hemsida. Trygghetsgruppen tar med sig filmer till sina 
arbetsgrupper som sedan diskuteras. Mycket bra har hänt och det är en pågående process. 
Föräldragruppen lyfte frågan om Lucia-tåget och hur ledningen hanterar det, frågan ska tas 
upp i genusarbetsgruppen. Vi gör ett nytt utskick och frågar om genusexempel från 
föräldrarna.

Vikariefrågan
Bettan/Maria som fixar vikarier, har en pool av egna vikarier/tidigare elever som rycker in. 
Finns typ inga vikarier som har utbildning från lärarhögskolan. Vikarier som inte funkar 
kommer inte tillbaks. Lärarna skall försöka att alltid ha en färdig plan för vad som skall göras 
så att vikarierna vet vad som skall göras. Vid längre sjukskrivningar så går man ut med 
annons och försöker hitta en bra utbildad person. Några vikarier är nästan permanenta. 
Målsättningen är att det alltid skall finnas vikarier.

Näthatsföreläsningen
vi skickar ut mer säljande text, 18.30 - 21.00 den 25 november. 

Migration/Ensamkommande barn 
Skolan kan inte ta in några för köerna till skolan för långa och den går inte att gå förbi enligt 
gällande regelverk. “När kan man ställa sig i Västbergaskolans kö?” En sexåring måste stå i 
typ 6 år så föga idé för immigranter att ställa sig i kö. Barn från flyktingförläggningen får inte 
vara vid skolan eftersom det är gällande regler att inte utomstående får vistas på området 
under skoltid. 

Borttappade kläder
Borttappade kläder är ett stort problem att hantera från skolan och tar mycket tid. Det 
genererar också stor ilska från föräldrar. Nästan allt är omärkt. Skolan ska införa Ikeakassar 
som märks och ställs ut på skolgården där barnen kan lägga sina kläder när de är ute. Då 
tar personalen med det in. 

Men borttappade kläder hamnar på många ställen i skolan, men det är svårt att hitta ett bra 
system.  



Föräldragruppen ska se över om vi kan hjälpa till att ta hand om kläderna, tvätta och sortera 
för insamling. Förslaget är att de kläder som är upphittade från förra terminen säljs på 
föräldramötet den 25:e nov och att pengarna doneras till välgörande ändamål.

Nästa möte: planeras till nästa termin. Föräldragruppen återkommer med förslag på datum 
och tid. 

Nästa möte för föräldragruppen i början av december 2015. 

Vid protokollet,
Mirek Labedski



Klass Representant(er)
FSK Fredrik Hellberg 
1a
1b
1c
2a Mina Larsson
2b Antonia Pyk, Malin Träff
2c Göran Gustafson
3a Markus Larsson
3b Teresia Widigs Ahlin
3c Ninna Kapadia
4a Baltsar Berquist
4b
4c
5a Mirek Labedzki
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b Nettan Warfvinge
7c Maria Ottoson
8a
8b
8c
9a Nettan Warfvinge
9b
9c



Hej.

Kontakta oss gärna på: foraldragruppen@vastbergaskolan.se

Föräldrarådet har funnits sedan 2014 och fungerar som en länk mellan föräldrar, och i förlängningen elever, och 
skolans ledning.

Några gånger under året har vi möten med skolans ledning. Exempel på aktuella frågor vi diskuterar med 
skolledningen är den fysiska miljön i skolans lokaler, frågor om genus och jämställdhet, vad har skolan har för 
syn på IT i utbildningen samt trygghetsfrågan – hur bemöter man mobbing på skolan. Anteckningar från våra 
möten finner du nedan. 

I dag söker föräldragruppen representanter från följande klasser på skolan: 4b, 4c, 5b, 5c, 7a, 9b, 9c samt 
samtliga klasser i åk 1, 6 och 8. 

Vi som i dagsläget är engagerade i föräldrarådet är:

Fredrik Hellberg - FSK

Mina Larsson - 2a

Ninna Kapadia - FSK, 3c

Markus Larsson - FSK, 3a, 5a

Teresia Widigs Ahlin, 3b

Baltsar Berquist, 2c, 4a, 7c

Göran Gustafson, FSK, 2c

Maria Ottoson, 4a, 7c

Antonia Pyk, 2b

Malin Träff, 2b

Mirek Labedzki, 3a, 5a

Nettan Warfvinge 7b, 9a


