
Möte med skolledningen 20170314
Deltar på mötet från skolan: Anna-Karin Hellsten vice rektor och Hasse 
Larsson, rektor
För föräldragruppen: Lisa Evertsson Norrevik, Maria Ottoson, Göran 
Gustafson, Per Jacoby.
 
Vad händer är på gång på skolan?

Skolan rapporterar. Arbetet med läslyftet och mattelyftet pågår. För ett år sedan 
inleddes det specialpedagogiska arbetet som nu utökas så att hela personalgruppen 
lär sig mer om neuropsykologiska funktionsnedsättningar, NPF. Arbetet förväntas 
vara klart om ett år. 

Stämmer det att barnen bara ska ha gympa en gång i vecka pga bygget av ny 
gympasal, från och med vilket datum i så fall? 

Gympasalen. Efter den 20 maj påbörjas arbetet med att bygga en paviljong som ska
funka temporärt som gympasal medan den nya hallen byggs. Paviljongen ska vara 
klar v 32 men även när den är klar kommer det att bli mindre plats. Det betyder att de
äldre eleverna kommer att ha ett längre gympapass i veckan i Vintervikshallen istället
för tidigare två, det kommer alltså att bli färre idrottstimmar och istället ha idrottsdagar
i väntan på att den nya hallen ska bli klar.   

Övrigt
20 maj är det loppmarknad på skolan med alla kvarglömda kläder. En förälder har 
tagit på sig uppdraget att hantera kläderna och allt överskott går till 
barncancerfonden. 

Rapport från föräldragruppen. 

Synpunkter från föräldrar att ta upp: vikariesituationen, oroad förälder över 
rekrytering och kompetensförsörjning, vikariesituationen har mejlat men ej fått 
svar. Kompetensbrister hos enskilda lärare hur gör vi.

Skolan anser inte att det är ovanligt många föräldrar som mejlar men det är givetvis 
så att man som förälder ska få svar. Får man inte svar, är rekommendationen att 
mejla någon annan i skolans ledning. Förra året var det oroligt på högstadiet med 
många lärare som slutade och det var mycket jobb med att rekrytera. Det var också 
en del provanställningar som inte funkade. Det har blivit mycket bättre nu. 

Synpunkter på enskilda lärare görs först till läraren själv om möjligt och sedan till vice
rektor för varje stadium, dvs Anna-Karin på lågstadiet, Karin på mellanstadiet, och 
Anna på högstadiet. 

Rekommendationen från föräldragruppen till skolledningen är att skicka ut 
information till alla föräldrar i sådana här situationer för att undvika onödig oro och 
ryktesspridning. 

Uppdatering Schoolsoft: hur fungerar det, enligt lärare, elever och föräldrar

Föräldern Per: Inte så stor skillnad. Fortfarande svårt att få en bra överblick på läxor 
och prov. 

Anna-Karin: Det är svårt att greppa och ett stort och svårnavigerat system. 
Diskussioner pågår i ledningsgruppen för att få en enhetlighet om vad som ska in i 
systemet och hur. Som det är nu är det olika struktur för olika årskurser och olika 



ämnen. Det pågår också en större diskussion på skolan om läxor och hur läxor ska 
hanteras för att det ska bli en samsyn. Vad står skolan för, vilken variation ska finnas 
så att det blir en likvärdighet. Skolan återkommer om en läxpolicy. 

Under tiden arbetar skolan med hur och var läxorna ska presenteras i Schoolsoft. För
högstadiet gäller att läxor ska visas minst en vecka i förväg och prov minst två veckor
i förväg. I lågstadiet fungerar det bra och läxorna ges i veckobreven. I mellanstadiet 
4-5 är det cirka 3 läxor och i sexan upp till fyra läxor. 

Hur går det med läx- och provschema i Schoolsoft?
Schoolsoft-appen skulle ha kommit vid årsskiftet men har blivit försenad. 

Frånvaro och närvaro kom i höstas och information om betygssättning och summativ 
bedömning. Steg 2 i Schoolsoft är att lägga fram en pedagogisk plan för varje 
område som även är tillgängligt för föräldrar och som i de högre årskurserna är 
kopplat till bedömning. 

Uppföljning övriga frågor och boka nytt möte.
Vid förra mötet kom skolledningen med ett förslag på att föräldragruppen skulle starta
och hantera en fond med medel för de familjer som ej hade råd med exempelvis 
skidresan. Men föräldragruppen har inte de möjligheterna att hantera en sådan fond. 
Det kom också förslag på en gemensam aktivitet under våren som någon form av 
basar eller loppis. Föräldragruppen har inte möjlighet att göra det under våren, men 
föreslår att kolla intresset med andra föräldrar om en loppis/bytesdagar till hösten i 
samband med skolstarten. 

Lisa ansvarar?

Föräldragruppen återkommer med förslag på ny mötestid. 

Protokollet från förra mötet, hur blev det med det?

Maria har missat att skicka. Hon skickar förra protokollet och detta och sedan lägger 
skolan ut på hemsidan. 

Vid protokollet, 

Maria 


