
Terminsberättelse Föräldrarådet. 

Under hösten har Västbergaskolans föräldragrupp fått sex nya medlemmar vilket betyder att 
vi nu är 12 stycken totalt. Intresset för vårt arbete och vetskapen om att vi finns har ökat. Det 
är väldigt glädjande för vi tror att det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med andra 
föräldrar och ha en aktiv dialog med skolans ledning.

Vi har beslutat att vi ska vara en löst sammanhållen grupp, alltså inte en förening och att det 
är rimligt att ha cirka tre-fyra möten per termin varav ett-två med skolans ledning, beroende 
av behov. 

Syftet med skolledningsmötena är skolutveckling och att lyfta frågor som föräldrar har 
uppmärksammat. Mötena öppna för alla representanter i föräldragruppen som vill delta, men 
vi pratar ihop oss om dagordning innan och blir vi för många i framtiden får vi lösa det och 
kanske turas om. 

Protokollen från mötena ska finnas på skolans hemsida så att alla kan läsa. Varje 
representant skickar också ut information och frågor till ”sin” respektive klass. Tanken är 
också att alla ska veta vem som är föräldrarådsrepresentant i sin klass och att det ska vara 
lättare att komma med synpunkter och tankar som kan förmedlas vidare till andra föräldrar 
och skolledningen. 

Under höstterminen har vi har haft tre möten varav ett med skolans ledning. Föräldraguppen 
och skolan har också samverkat tydligare genom att tillsammans stå bakom inbjudan till 
föreläsningen om näthat med Mats Andersson som många barn och föräldrar uppskattade. 

Till våren inbjuder skolan och föräldragruppen till föräldrafika i mindre grupper, så kallade 
workshops, för att diskutera andra aspekter på nätnärvaro och för att utbyta erfarenheter. Det
blir en mötesplats för föräldrar och en chans för eleverna att sälja fikabröd och skramla till 
resor och andra roligheter. 
 
Exempel på frågor som vi diskuterar med skolledningen är den fysiska miljön i skolans 
lokaler och frågor om genus och jämställdhet. Till det har kommit frågor om exempelvis IT i 
skolan – vad har skolan för syn på IT i utbildningen – och trygghetsfrågan – hur bemöter man
mobbning på skolan och vilka rapporteringskanaler finns. 

En fråga som engagerar många nu när det snabbt blir mörkt, är att delar av skolgården är 
dåligt upplyst och att baksidan inte sandas. Frågan har varit aktuell i många år och skolan 
har inte fått gehör från kommunen som har ansvar för detta. Vårt råd till alla är därför att 
försöka påverka Stockholms stad genom att ta fotografier och skicka dem till 
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?
systemId=synpunktsportalen

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni har synpunkter som ni tror berör fler elever
och som vi kan ta upp till diskussion. 

I dag saknar gruppen representanter från följande klasser på skolan: 1a, 1b, 1c, 2a 4b och 
4c, samtliga klasser i åk 8 och 9. Om någon förälder i de klasserna vill engagera sig i 
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gruppen så skriv oss en rad på foraldragruppen@vastbergaskolan.se. Samma adress 
använder ni om ni har frågor som ni vill ta upp med skolledningen genom oss.

Hälsningar föräldrarådsrepresentanterna med barn i följande klasser: 
Baltsar Berquist: 2c, 4a, 7c
Göran Gustafson: FSK, 2c
Fredrik Hellberg (ny): FSK 
Ninna Kapadia: FSK, 3c
Mirek Labedzki: 3a, 5a
Markus Larsson: FSK, 3a, 5a
Mina Larsson: FSK, 2a
Maria Ottoson: 4a, 7c
Antonia Pyk (ny): 2b
Malin Träff (ny): 2b, 
Nettan Warfvinge (ny): 7b, 9a,
Teresia Widigs Ahlin (ny): 3b 
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