
Protokoll från Föräldrarådets möte med Skolledningen - 22 februari 2018.

Närvarande:  Karin Forsberg – bitr rektor 4-6,  Anna Stenbom – bitr rektor 7-9,  
Annki Friberg – föräldrarådet,  Terri Herrera – inbjuden förälder.

Schoolsoft.

Skolledningen har förmedlat vad lärarna har i uppdrag att förmedla till föräldrarna via Schoolsoft, 
tex schema, närvaro- och frånvaroanmälan, läx- och provschema etc (se protokoll 21/11-17). Nu 
undrar vi var dessa meddelanden ska läggas in på Schoolsoft? Finns riktlinjer? Vi upplever att detta 
fortfarande brister. Vissa lärare verkar inte skriva in läxor alls i Schoolsoft, framförallt vikarier. Vi
är många föräldrar som önskar se alla läxor på samma ställe.

Skolledningen förklarar att det är olika upplägg på låg-, mellan- och högstadiet. På lågstadiet 
använder man endast veckobrevet. På mellanstadiet ska läx- och provschema användas. Läxor 
läggs i vissa klasser även ut i veckobrevet. På högstadiet används läx- och provschema.
Har man två barn eller fler på skolan, på olika stadier, håller ledningen med om att det kan bli 
rörigt för föräldrarna.
Vikarier ska följa samma struktur som ordinarie lärare, samtidigt som det brister för vissa vikarier 
av olika skäl (se frågan Vikarier). Tala med berörd lärare om det inte fungerar.

En förälder frågar efter tydligare och mer konkret information inom Betygsmatriser och 
Bedömning. Vad som t.ex. krävs av eleven för ett visst betygssteg i det aktuella ämnesområdet.

I ämnesmatrisen ska finnas alla aktuella Bedömningar.  Man kan inte se vad som krävs i ett visst 
betygssteg. Man får titta på helheten över tid för att få en uppfattning hur eleven ligger till i 
kunskaperna. Bedömningar i uppgifter läggs nämligen in löpande. Övrig information tas i dialog 
med eleven.

Anna berättar att man många gånger fått mejl från föräldrar i olika frågor, där info redan finns 
utlagt i Schoolsoft. Skolledningen vill därför uppmana oss föräldrar att regelbundet läsa nyheter 
och information, och att bättre lära oss att hitta informationen som läggs ut i Schoolsoft. Vi kan 
gott ta hjälp av våra barn som lär sig söka information i Schoolsoft. Det kan gälla bedömningar 
etc. 

Är det så att info saknas säger ledningen att det kan bero på fördröjning eller t.o.m. utebliven 
publicering på Schoolsoft efter det att läraren skrivit in informationen i Schoolsoft. Ta gärna 
kontakt med läraren i sådana fall, eller kontakta skolledningen.

Läromedel.

Classroom, där läxor kan ligga, tycker vissa föräldrar blir rörigt. Någon vill ha mer struktur. Som 
det ser ut nu, länkar läraren oftast till Classroom via Schoolsoft. Hur kan vi få mer reda i detta?

Skoledningen ser inte att det är rörigt i Classroom. Frågan behöver bli mer specifik med förslag på
förändringar.

Enkät.



Vi önskar att skolledningen låter göra en enkät för utvärdering av Schoolsoft och Classroom. 
Enkäten skulle gå ut till alla föräldrar som där får ge feedback på hur kommunikationen fungerar 
och ge möjlighet till eventuella förändringar i systemen. 

Skolledningen tycker inte det behövs en enkät pga att systemet blir mer och mer användarvänligt ju 
mer vi lär oss. Ett dilemma är att skolpersonal behöver lära nytt gång på gång pga att Schoolsoft 
uppdaterar systemet då och då, och det är något vi får acceptera.  Ledningen och föräldrarådet är 
ändå överens om att systemen fungerar bättre nu.    

Vikarier.  

När nya vikarier sätts in och ska arbeta i en klass, särskilt över längre tid, tycker föräldrar att det 
varit brist på information om vikarien som person. Man vill gärna veta i förväg vem vikarien är, 
med tex en bild på personen med beskrivande text. Hur ser skolans rutiner ut när vikarier tillsätts? 
Även rutiner runt Schoolsoft, har vikarier samma uppdrag som ordinarie lärare? Vi har förstått att 
det varit brist på info i Schoolsoft från vissa vikarier.

När det gäller vikarien som person, lägger ledningen endast ut namnet, och man får bygga upp 
relationen successivt. Sen är det saker att ordna när en vikarie behövs så det kan dröja innan 
föräldrar får all info, samtidigt som ledningen intygar att man gör det man kan för att få allt på 
plats så fort som möjligt.
Vikarier har samma uppdrag i Schoolsoft som ordinarie lärare, samtidigt som vi får ha överseende 
med att det kan ta tid innan en vikarie har satt sig in i systemet. Ta gärna kontakt med berörd 
lärare/vikarie om ni upplever brister.

Polisanmälan och andra händelser av vikt.

Föräldrar har responderat på händelsen i januari som ledde till polisanmälan. Man önskar att skolan 
meddelar föräldrarna (vars barn har blivit utsatta) direkt via telefon, vilket inte skedde i detta fall. 
Dessutom att meddelande om händelsen ska gå ut till alla föräldrar som har barn på skolan.

Ledningen berättar att man tar alltid reda på information om händelsen genom eleverna och 
kontaktar sedan föräldrarna via telefon. Kopplas polisen in, lyssnar man på polisen hur man bör 
göra med information. I detta aktuella fall kom polisen på plats och rådde ledningen att ej gå ut 
med info till alla föräldrar. Dessutom blev det en miss i kommunikationen mellan lärare och rektor,
vilket ledde till att rektorn tog beslutet att endast skriva ut info i Schoolsoft till de berörda barnens 
klass.
Att gå ut med info till alla föräldrar som har barn på skolan vid en liknande händelse, är inte 
ledningens rutin. Istället bedömer man från fall till fall huruvida man anser det lämpligt att gå ut 
med information till alla föräldrar eller endast till de närmast berörda.

Webbfilter och Näthat.

Har skolan något webbfilter, då barnen lätt kan komma i kontakt med t.ex. porr redan i tidig ålder?

Nej, skolan har inget webbfilter.  Man kollar efter lösningar.

En förälder undrar, har skolan möjlighet att erbjuda ”nätvandring” av skolpersonal?  Just för att det 
förekommer s.k. näthat bland elever främst på högstadiet, och särskilt via Snapchat. Det skulle i så 



fall (enligt föräldern) kunna gå till så att skolpersonal går in på Snapchat och kopplar upp sig till en 
grupp och gör screenshot/skärmdumpning (alltså fotograferar kommentarer) i en tråd som kan ligga 
kvar ett bra tag på Snapchat, till skillnad från bilder som försvinner omgående. Detta skulle kunna 
ge en chans för skolpersonal att bemöta kommentarer som verkar kränkande.

Detta var nytt för oss alla och togs emot med stort intresse. Anna undersöker hur idén kan 
förverkligas.

Idrotten.

Finns nyheter om nya idrottshallen? Kan eleverna få tillgång till Västertorpshallen vid tillfälle, som 
en förälder föreslagit?

Fortfarande inga nyheter om bygget av nya idrottshallen.
Nu används Annexet på skolgården och Vintervikshallen, och skolan har inte möjlighet att ge 
elever  tillgång till någon mer lokal.

I vissa klasser hoppar elever över duschen efter gympan, bl.a. p.g.a. att vissa barn tycker att det är 
ostädat i utrymmena. Finns info om detta hos skolledningen? Hur kan vi komma runt detta?

Skolledningen känner till att många elever avstår att duscha efter gympan. Själv tycker ledningen 
inte att duschutrymmena i Annexet har verkat ostädade, då man själv använder dem med jämna 
mellanrum. När duschvagnarna användes började elever avstå duschen mer och mer, vilket har 
fortsatt i Annexet. Idrottslärarna talar med eleverna om vikten av att duscha. Här kan även 
föräldrar uppmuntra.

Föräldramöte.

Mer kontakt med lärarna önskas. Föräldragruppen föreslår ett öppet föräldramöte varje läsår 
(förutom det ordinarie vid varje påbörjat läsår), där föräldrarna kan få möjlighet att möta lärarna lite
mera.

Detta har skolan inte möjlighet att lägga resurser på generellt. Det skulle kunna medges om det 
handlar om en specifik fråga som man anser kan behöva ett föräldramöte med skolpersonal. För 
övrigt är föräldrar välkomna att ha möten på skolan för egen del.

Frågor som skolledningen vill ställa till oss föräldrar.

*Förslag på GODISFÖRBUD på skoltid för alla elever på skolan. Vad tycker ni föräldrar??

*Erbjudande om föreläsning till föräldrar med barn i åk 4-9:

FAROR PÅ NÄTET  (t.ex. gromning).

Föreläsning av Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge, den 9 oktober 2018, kvällstid.

Entré: 50 kr.



Finns intresse hos föräldrarna för denna föreläsning??

Mejla gärna ditt svar eller funderingar till föräldrarådet:

foraldragruppen@vastbergaskolan.se

 
//   Sekreterare:  Annki Friberg
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