
Möte föräldragruppen och skolledningen 24 februari 2016. 

Deltagare: För skolan: vice rektor Anna-Karin Hellsten, rektor Hans Larsson, För 
föräldragruppen: Maria Ottoson, Ninna Kapadia, Baltsar Bergquist, Tina Eklöf, Teresia 
Widigs Ahlin, Mina Larsson, Mirek Labedzki . 

Skolan rapporterar om aktuella händelser:
- Skolan är mitt uppe i planeringen för nästa läsår 2016/17. Första gången som man inte tar in

nya elever i högstadiet. 
- Satsat mycket på likabehandlingsfrågor fortsätter med detta, utvecklat avvikelserapporter, 

gjort om handlingsplanen för akuta situationer så att den blir tydligare för pedagogerna. T ex 
när en pedagog berättar för en annan om en akut händelse har man tydliggjort hur man ska 
gå vidare och vems ansvar det är att rapportera det vidare.  

- Ny gympahall byggs där den gamla står, alltså inte som man förut trott mot motorvägen vid 
gamla katthemmet. Temporär lösning är inte klar, men kan bli en tillfällig hall vid gamla 
katthemmet.

- Läslyftet börjar till hösten. 28 lärare anmälda, alla svenskalärare anmälda + några SO-lärare.

Övriga punkter
- Föräldragruppen hade hört att flera gympalärare skulle sluta- stämmer ej, var ett 

missförstånd. 
- Har fritids några planeringsdagar? Ja, planeringsdagar för fritids körs halvdagar på skoltid 

för att skolan inte ska behöva stänga för många dagar. Det körs 2 heldagar med lärarna och 
fritids för att få ihop verksamheterna. 

- Föräldrakafé med fältarna, prel någon gång efter påsk på temat nätbeteende. Fatiha 
återkommer till föräldraföreningen 

- Dyslexikväll - föreläsning 13/4 (??), på skolan. 
- 15/3 försäljning av förra årets upphittade kläder, pengarna till hjälpbehövande.
- Föräldraföreningen försöker hjälpa till med sortering av kläder och kör loppisar på event-

kvällar. 
- Nyanlända. Nuvarande regler säger att skolan inte får ta in nyanlända. 
- Kön är fortfarande mycket lång. Prioritetsordningen är syskonförtur, kötid och i sista hand 

upptagningsområde. Infon på hemsidan säger något annat, bör uppdateras. 

Diskussion om skidresan utifrån likvärdighetsaspekten
- Är det okej med en friluftsdag med en skidresa som kostar cirka 600 kronor. Vad händer 

med dem som inte har råd? Är det ett problem? 
- Skolledningen har haft diskussioner om skidresans vara eller inte. Skidresan är dyr, men ger

samtidigt en chans för dem som inte åker till fjälls med familjen att testa på. Hur mycket kan 
man begära att eleverna ska betala? Skolan betalar för personalen. Ska man istället välja att
köra bara i en årskurs per år och skolan står för allt? I priset 595 kr (?) ingår bussresa, käk, 
skidhyra, liftkort samt skidskola.

- Är skidåkning i Flottsbro ett alternativ? Förvisso billigare men bussresan en del av nöjet. 
Skidresan är oerhört populär bland eleverna (cirka 200 av 250 åkte i år) och många som går 
i de lägre klasserna ser fram emot att få åka. Ska tas upp för diskussion med elevrådet 
(stämmer det??)

Hur ofta är det rimligt att barnen tar med sig matsäck hemifrån? 



- Skolan undrar om vi tycker att be att barnen tar med sig matsäck 2 ggr per termin är  rimligt?
Svårare att planera utflykter om köket ska göra utflyktsmaten, alla barn måste få samma, 
dock egentligen inte dyrare. Meckigare att välja utflyktsmål.

- Ta upp frågan med elevrådet.
- Föräldrarådet gör en matsäcksenkät i google forms för att se vad föräldrarna tycker.

Varför ser skolåret ut som det gör, och inte som för övriga kommunala skolor i 
Stockholm?

- Skolan har 178 skoldagar som alla andra. Skolstarten är faktiskt bara 3 dagar efter andra 
skolor vid skolstart. Dessa extra datar ger skolan jättemycket i att kunna planera inför 
skolstart efter sommaren. Varför senare julavslut? För att få planeringsdag i januari samt för 
att föräldrar ska slippa ta ledigt.

Hemsidan. Föräldragruppen efterfrågar en bättre hemsida, mer uppdaterat material 
och tydligare struktur. Samma frågor återkommer årligen från föräldrar.  

- Struktur och rubriksättning
- PDF eller inte?
- Sökfunktion finns inte, utreds
- Under kalendrar, lägg till åk 1-3
- FAQ vore bra
- Det var så många saker att diskutera att vi sätter upp en ny tid för en mindre möte där vi 

pratar hemsida.
- Vi borde skicka ut enkät till föräldrarna om vad de saknar. Vad beslutade vi här??

- Nästa möte med skolledningen satt till 26/4 kl 17.00

Vid protokollet/
Mirek Labedzki


