
Protokoll möte föräldragruppen och skolledningen 2016-05-18

Närvarande för skolan: Hans Larsson, rektor, Anna-Karin Hellsten, vice rektor

För föräldragruppen: Maria Ottoson, Göran Gustafson, Tina Eklöf och Baltsar Bergquist

Skolan rapporterar om aktuella händelser:

Rekryteringsläget. Det är svårt att rekrytera nya lärare till skolan. Personal har slutat och 
några har gått i pension. Det är färre sökande till varje plats. Ett problem generellt inte bara 
för Västbergaskolan utan för alla. Svårt att göra något åt, men är oroande. 

Första läsåret där skolan inte tar in nya elever till högstadiet utan fortsätter med egna. Ska bli
spännande att se vad det gör för skillnad vad gäller arbetsro. 

De preliminära resultaten för årets trygghetsenkät visar en positiv utveckling för 
Västbergaskolan. Brukarundersökningen som går ut till föräldrar med elever i förskoleklass 
och i åk 2, 5 och 8 ser också bra ut. Bland annat xxx. 

Sedan förra mötet har föräldragruppens representanter Maria Ottoson och Mirek Labedzki 
haft möte med Emeli Lagervall, ansvarig för hemsidan och Hans Larsson om hemsidan. Vid 
mötet lyfte föräldragruppen en del önskemål om innehåll och struktur och synpunkter som 
föräldrar kommit med. Det handlade bland annat om att synliggöra ofta efterfrågade 
blanketter som ledighetsansökan, samt att skolan lägger ut sina tankar om exempelvis läxor 
och ledighet. Utvecklingsarbete pågår med hemsidan och många av de förslag och 
synpunkter som kom upp på mötes har genomförts eller kommer att genomföras under 
sommaren då mycket av utvecklingsarbetet sker. 

Föräldragruppen bidrar med innehållsförslag om ofta förekommande frågor från föräldrar. 

Föräldragruppen rapporterar om synpunkter från föräldrar: 

En förälder anser att trafiksituationen kring Mikrofonvägen lämnar mer att önska och skulle 
gärna se trafikljus för att förbättra trafiksäkerheten. Föräldern har kontaktat Trafikkontoret 
som inte var av samma åsikt. 

Trafiksituationen kring skolan har varit föremål för debatt under flera år. Skolans ledning 
anser att trafiksituationen har blivit mycket bättre och att det har blivit lugnare kring skolan de
senaste åren bland annat i och med nya gupp på Klensmedsvägen och den höga 
trottoarkanten och avsmalnade väg å Svarvstolsvägen. Möjligen skulle man kunna se vad 
som skulle kunna göras för att få ett övergångsställe på Svarvstolsvägen i anslutning kring 
den gröna Förskolan. Skolan undersöker?

Skolans ledning och föräldragruppen har fått kännedom om synpunkter på en lärare som i 
slutet av terminen ger betygsvarning till flera elever i högstadiet.

När det finns synpunkter på en lärare är det viktigt att det kommer till skolans lednings 
kännedom och att man sätter sig ned och diskuterar frågan. Föräldragruppen frågade hur det
kom sig att betygsvarningar kommer så sent på terminen. Men processen är att elevens 
resultat följs upp och att eleven får stöd tidigt. Det ska inte finnas några tveksamheter kring 
hur saker ska gå till. 

Föräldragruppens roll när det gäller eventuella klagomål/synpunkter på lärare är att vara ett 
stöd om föräldrar vill. Det finns studiestödstid och det vanliga är att lärarna alternerar. Alltså 
ska det finnas tillgång till flera olika ämneslärare om det är så att den ordinarie läraren inte 
kan förklara på ett sätt så att eleven förstår. Om föräldrar så vill finns det också möjlighet i 
högstadiet att skolan kollar närvaro på studietiden. Förslaget är att frågan lyfts in i frågor och 
svar på hemsidan. 

Omklädningsrummen: Det förekommer fortfarande regelbundet incidenter i 
omklädningsrummen i samband med gymnastiken. Ofta med mobiltelefoner inblandade. 



Skolan försöker hantera varje händelse när de uppstår, men eleverna har mobilerna om 
gympan är sista lektionen innan skoldagens slutar annars inte. (?)

Föräldragruppens arbete: 

Vi hade en bra uppslutning i början av läsåret, men har haft en dalande aktivitet. De gånger 
vi har frågat efter respons och synpunkter från föräldrar, via mejl, är det få som har svarat. 
Föreläsningen med Netscan om näthat var det många föräldrar som kom till, men det 
föräldracafé som vi bjöd in till i april som var en chans att träffa skolledning, föräldragrupp, 
andra föräldrar, fältare och skolans kurator var det bara sex föräldrar som kom till. Frågan är 
hur vi går vidare? 

Förslaget är ändå att fortsätta ett år till och försöka att till höstens föräldramöten försöka 
rekrytera en representant från varje klass. Föräldragruppen presenterar sig på 
föräldramötena som förra året och lärarna upprepar informationen och delar ut blanketter i 
klassrummen efteråt. Få föräldrar att förstå att man inte måste delta på alla möten. 

Vi försöker också fortsätta med samma modell café och föreläsning kanske på temat 
elevhälsa som är en viktig och angelägen fråga. Många unga mår dåligt, hur gör vi 
gemensam sak skola och föräldrar för att fånga upp unga som mår dåligt och ser till att de får
det stöd de behöver?

Vid protokollet, 

/Maria 


