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Närvarande: Hans Larsson, rektor, Anna Stenbom, bitr rektor 7-9 samt 
föräldrarådets representanter: Per Jacoby, Nina Genneby, Maria 
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1. Läromedel

- För få skolböcker för 8:ans och 9:ans elever. Hur kan skolan lösa 
detta?

Frågan behöver bli mer konkret för att skolledningen skall kunna 
undersöka detta. Om det skulle råda brist på böcker är det inte en 
ekonomisk fråga utan enbart en organisatorisk.

- Hur är kvalitén med de digitala läromedlen? Vilken är skolans strategi i 
denna fråga?

Det ser olika ut. Enda metoden för lärarna att kunna värdera om ett 
läromedel är bra eller inte är att pröva sig fram. Om ett läromedel 
uppfattas alltför svårt till exempel vad gäller språket försöker man 
komplettera med andra läromedel. Skolans strategi är att de digitala 
läromedlen skall kompletteras med praktiska inslag i undervisningen 
vilket särskilt gäller de yngre barnen.

Skolledningen påtalade att ett läromedel de har eller haft var på för hög 
nivå. Från föräldragruppen kom synpunkten att Nationalencyklopedin i 
digital form verkar vara mycket abstrakt text och kanske inte så 
inspirerande. Frågan ställdes också om det inte finns digitala läromedel 
som utnyttjar mediet på ett bättre och mer kreativt sätt?  Skolledningen 
framförde att man gärna tar emot förslag från föräldrarna vad gäller 
lämpliga digitala läromedel.

2. Schoolsoft och Classroom

- Föräldrarådet upplever en förbättring vad gäller användningen av 
Schoolsoft denna termin från lärarnas sida.

- Hur kan skolan stötta föräldrarna i bruket av till exempel Schoolsoft och
Classroom?

Skolan är medveten om att det finns begränsningar med Schoolsoft. 
Man har därför valt att komplettera med Classroom där lärarna kan 
förmedla sina uppgifter till eleverna i olika ämnen och skapa en samlad 



bild av elevernas arbeten.Ett förslag är att länkar till Classroom skulle 
kunna läggas notiser som skickas ut i Schoolsoft.

- Det finns osäkerhet vilken information som förmedlas via Schoolsoft. 
Vissa lärare lägger ut skoluppgifter via Schoolsoft men andra däremot 
inte alls. Vad är skolans strategi kring detta? Vilka riktlinjer har lärarna? 
Måste alla lärare använda Schoolsoft eller är det valfritt?

Skolledningen förmedlade att följande har lärarna i uppdrag att förmedla 
till föräldrarna via Schoolsoft:

Schema
närvaro- och frånvaroanmälan
läx- och provschema (åk. 4 - 9)
planeringar och uppgifter samt bedömning av dessa (åk. 4 - 9) 
betyg (åk. 6 - 9)
ämnesmatriser inför utvecklingssamtal (åk. 6 - 9)
omdömen inför utvecklingssamtal (åk. 1 - 5)
nyheter och kalender
information
anmälan av tider till fritidshemmen
lovanmälan till fritidshemmen och Klubben

En fråga från skolledningen till föräldrarådet var: 
Vilken information önskar föräldrarna att det läggs ut på Schoolsoft?

Föräldrarådet påpekade i samtalet att Schoolsoft kan uppfattas som 
rörigt och att notiserna tenderar hoppa fram och tillbaka vad gäller 
tidsordning. Informationen om dessa problem med Schoolsoft var ny för 
skolledningen men skulle påpekas för leverantören.

3. Hemspråk

- Det är brist på återkoppling till eleverna från hemspråkslärarnas sida. 
Hur kan det förbättras? 

Skolledningen har arbetat för att skapa en direktkontakt mellan 
hemspråkslärarna och hemmet. Om det inte finns några mellanhänder 
mellan föräldrar och lärare borde information om t ex betyg ska kunna 
lämnas i tid. 



4. Brist på information när vikarie slutade

- Föräldragruppen ställde frågan hur skolledningen ser på sitt ansvar att 
gå ut med information om viktiga förändringar som rör undervisningen 
och situationen inom klasserna.

Skolan vill fortsätta att förbättra kommunikationen med föräldrarna. Om 
det uppstår missnöje eller osäkerhet är det viktigt att skolan får 
kännedom om detta så snart som möjligt.

5. Mer rörelse

- Finns möjligheten till mer inslag av rörelse på skolan?

Tre lärare har under våren utbildat sig vad gäller rörelser i klassrummet. 
Pingisbord är inköpta och används flitigt. Skolledningen upplever att 
eleverna inte på samma sätt som tidigare sitter bara med sina 
mobiltelefoner, utan spelar spel och pratar med varandra. Skolan vill 
gärna ge eleverna möjlighet att ta initiativ till ytterligare rörelseaktiviteter 
genom att lyfta denna fråga i elevrådet.

6. Ny gymnastikhall

- Hur ser tidsplaneringen ut?

Skolledningen hade till sin besvikelse fått reda på att entreprenör för 
bygget av ny gymnastikhall ännu inte är klart och att byggstarten troligen
kan ske först i april 2018. Det innebär att vi inte vet när gymnastikhallen 
kommer att vara klar för användning.

7. Sött bröd

- Mycket sött bröd när skolan serverar mellis.

Skolledningen förmedlade en hälsning från köket som menade att ljust 
mjukt bröd var nödvändigt för att eleverna skulle få tillräckligt med energi
för att orka med. Mörkt bröd ratas av de flesta eleverna och alla tycker 
inte om knäckebröd.

8. Mellanmål/fik för högstadiet



Finns det möjlighet med mellis för elever högstadiet eller annat alternativ,
t.ex. fik?

Skolledningen menade att skolan på olika sätt försökt att erbjuda något 
slags mellanmål på eftermiddagen. En period prövade man frukt men det
upphörde när eleverna började kasta frukten på varandra i stället. Man 
installerade en automat med choklad och dricka men den användes i 
väldigt liten omfattning. Eleverna erbjöds att organisera något slags fika 
på eftermiddagen men få elever tog ansvar för detta.

Skolan menar att den senarelagda lunchen kl 12 har förbättrat 
situationen något, men att det är svårt att hitta en god lösning vad gäller 
mellanmål på eftermiddagen.

9. Rastaktiviteter

Rastaktiviteter för högstadieeleverna?

Skolan menar att det inte finns tillräckligt med personella resurser till 
rastaktiviteter för högstadieeleverna och ser inte heller att elevrådet 
efterfrågat detta.

Vid pennan: Göran Gustafson


