
Protokoll från Föräldrarådets möte med skolledningen - 12 november 2018. 
  
Närvarande: Hans Larsson - rektor, Karin Forsberg - bitr. rektor 4-6 
Annki Friberg – föräldrarådet, Per Magnusson – föräldrarådet, Johan Öhrling - inbjuden förälder 
 
Vid protokollet: Per Magnusson 
 
  
 
1)    Webbfilter (uppföljning från förra mötet) 
 
Finns det planer på webfilter på skolans datorer?  
 
Skolledningen upplever att det är en liten risk att elever använder olämpliga nätsidor med skolans 
datorer. För de elever som går i lågstadiet används i första hand läsplattor med mycket begränsad 
möjlighet att kunna få tillgång till olämpliga sidor. För elever i mellanstadiet och högstadiet, där 
datorer och internet används mer, ställs högre krav på att eleven ska ta eget ansvar. Det finns ett 
upprättat skolavtal som förbjuder eleven att besöka olämpliga sidor. Skolan loggar all verksamhet på 
elevernas konton och kan följa upp och stänga av elever som inte följer riktlinjerna.  
 
 
2)    Strategier mot näthat (uppföljning från förra mötet) 
 
Uppföljning av skolans strategier och hantering av näthat. Att till exempel erbjuda ”nätvandringar” av 
skolpersonalen, vilket diskuterades under förra mötet. 
 
I skolans trygghetsarbete ingår att lära sig hur elever skall bete sig mot varandra, i och utanför 
skolan. I trygghetsarbetet ingår även att kontinuerligt se över och förbättra rutiner för att upptäcka 
om elever känner sig mobbade, kränkta eller på annat sätt mår dåligt. Diskussion pågår även om ett 
förbud mot mobiltelefoner på högstadiet under skoltid. Utanför skoltid är det viktigt att föräldrar 
uppmärksammar hur barnen beter sig och vilka kontakter barnen har eller inte har; exempelvis 
huruvida de är inbjudna i olika sociala nätgrupperingar eller ej. Om en förälder upplever att deras 
barn inte känner sig välkommen i en grupp eller blir utsatt på annat sätt, så kan de kontakta skolan. 
Skolan har en skyldighet att utreda alla förekommande kränkningar och trakasserier. Vid frågan om 
uppföljning på föreläsningen ”Säkra varje unge” 10 oktober hänvisas till skolans trygghetsarbete och 
likabehandlingsplanen. Skolledningen fortsätter att undersöka olika verktyg som kan 
begränsa/kontrollera icke tillåten användning. Inget uppföljande arbete kring ”nätvandringar” har 
gjorts. 
 
 
 
3)    Föräldramöte med ämneslärare  
Bland föräldrar (i mellan- och högstadiet) finns ett önskemål att under en 3-årsperiod få möjlighet att 
träffa respektive ämneslärare för samtal, samt att varje år få en personlig presentation av alla lärare i 
samband med till exempel föräldramöte.  
 
Skolan menar att individuella möten med varje ämneslärare är väldigt resurskrävande för 
verksamheten. Det tar alltför mycket tid från undervisningen. Eftersom frågan har kommit upp igen 
skall skolledning undersöka saken vidare. De ska fundera vidare på hur en årlig presentation av alla 
lärarna kan ske. 
 
 
 
 



 
4)    Utvecklingssamtal 
 
En del föräldrar upplever att kvaliteten i samtalen varierar mellan olika lärare i utvecklingssamtalen. 
Förtydligande av syfte och målsättning med samtalen önskas. 
 
Det finns tydliga mallar för hur samtalen skall genomföras av eleven. Samtalet är främst till för 
eleven som presenterar sin IUP (individuell utvecklingsplan). Om föräldrar är missnöjda med hur 
samtalen genomförts skall de vända sig direkt till läraren och sedan till ansvarig biträdande rektor. I 
skolans årliga frågeformulär till eleverna finns frågan med och följs upp i efterhand. 
 
5)    Digital Strategi. 
 
Önskemål om mer information angående skolans digitala strategier och arbetet med lärplattformar. 
 
Skolan har under flera år arbetat med att utöka antalet digitala verktyg och nyttja digitala 
hjälpmedel. Det är främst inom matematik och teknikområdet som det kommer att utvecklas. 
Programmering kommer att vara en viktigt del i undervisningen. Skolan anser sig ligga långt framme 
i användandet av digitala verktyg. De gränssnitt som främst används är Google-docs och Classroom. 
Högstadiet använder principen en-till-en (dvs. en dator till varje elev). 
 
 
6)    Kvalitetssäkring av vikarier 
 
Frågor från föräldrar kring hur vikarier tillsätts och bedömning av tillräcklig behörighet och 
kompetens. 
 
Skolan utvärderar alltid sina vikarier oberoende av kön, etnicitet och ålder. Kunskap och mognad är 
det som sätts i första rummet. En långtidsvikarie får stöd från arbetslaget och andra ämneslärare. 
Skolan eftersträvar att i största möjliga mån ha behöriga lärare och vikarier. Alla frågor kring detta 
hänvisas till biträdande rektor. 
 
7)    Extra resurser  
 
Frågor om resurser på mellanstadiet för elever med särskilda behov. Finns det mer än en pedagog per 
klass när fler barn i klassen behöver extra stöd? 
 
Om en klass har flera elever med särskilda behov så tilldelas mer än en resurs efter behov. Det görs 
en bedömning i enstaka fall och i särskilda situationer.  
 
 
8)    Redovisningar 
 
Hur bemöter skolan de elever som är obekväma med att redovisa inför hela klassen? 
 
Om elever upplever det obekvämt att göra redovisning för hela klassen skall läraren möjliggöra 
redovisning enskilt eller i mindre grupper. Vissa klasser har gjort presentationer digitalt som sedan 
kan spelas upp för klassen eller endast för läraren. Om eleven vill ha enskild redovisning skall eleven 
prata med sin lärare.  
 
9)    Elevhälsoteamet 
 
Hur får elever information om elevhälsoteamet? 



 
Elevhälsoteamet är en del av skolpersonalen. De träffar alla eleverna regelbundet. Skolan informerar 
eleverna om elevhälsoteamet och hur de kan kontaktas. Detta sker exempelvis via schoolsoft. I 
skolkatalogen finns dessutom alla i elevhälsoteamet på bild. Skolan menar att alla elever vet hur de 
kommer i kontakt med teamet. 
 
10) Schoolsoft. 
 
Att förstå och hitta bedömningar i Schoolsoft. 
 
Skolan har en del utmaningar med systemet och kommer troligtvis att skala ner antalet funktioner i 
samråd med Schoolsoft. Ansvarig jobbar i nära samarbete med utvecklarna för att ständigt uppdatera 
och justera gränssnittet till det bästa. Rutiner skall upprättas så att alla lärare arbetar på ett 
gemensamt sätt. Rutiner om när och var informations ska ut skall också styras upp. 
  
11) Nytt mötesdatum 
 
Bestämdes inte vid mötet. 
 
 
 
Frågor till nästa möte i januari: 
- Likabehandlingsplanen 
- Tankar om skolmaten 


