
Föräldrasamråd 180919 

Närvarande: Martina Lundqvist, Ida Toftgård, Charlotte Dahlqvist, Maria Sundbäck, 

Mharalene Forthmeiier, Victoria Ahlgren, Johanna Malmborg, Torbjörn Åkerblad, 

Sara Leufvén. 

Personal: Åsa Rocén rektor, Jenny Claesson förskolechef, lärare: Johan Thuresson, 

Viktor Peterson, Jonna Andersson, Amanda Carlsson.  

 

 

Gemensamt förskola - skola: 

● Åsa och Jenny presenterar sig. 

 

● Representanter i föräldrasamrådet: 

Förskolan: 

 -Sara Leufvén Humlan 

-Torbjörn Åkerblad Nyckelpigan 

-Johanna Malmborg Fjärilen 

 

Skolan:  

-Charlotte Dahlqvist F-klass.  

-Victoria Ahlgren år 1 

-Mharlene Forthmeiier år 2 

-Maria Sundbäck år 3 

-Anna-Maria Toftgård år 4 

-Ida Toftgård år 5 

-Martina Lundqvist år 6 

-Anna Silverudd År 1 eller 3? 

 

● Vad har vi för samverkan mellan verksamheterna?: 

-Arbetsplatsträffar 

-Skoljoggen 

- Höstfesten 

- Diverse andra aktiviteter under året. 

- Gemensamma trivselkvällar för personalen. 

 

 

Skolan:  

● Åsa berättar om organisationen.  

● Budget - i balans. Ett litet överskott slutade förra årets budget på. I år görs 

stora investeringar - bygger nytt klassrum på Tallnäs - kök till 

hemkunskapsundervisningen, Wifi uppkoppling. Trots detta är ekonomin i 

balans.  

Skolan har vuxit - fler elever genererar intäkt i form av elevpeng.  

● Åsa informerar om Systematiskt kvalitetsarbete. 



● Åsa informerar om Likabehandlingsplanen. 

● Elevernas arbetsmiljö;  

-Nya bänkar och stolar i 3-4:an.  

-Flyttat möbler till biblioteket. 

-Nytt klassrum på Tallnäs. 

-Nya hörlurar. 

-Bergvärme är nu inkopplat.  

-Fibern är på gång i v. 39. 

-Förslag om uteklassrum.  

Behövs det bygglov? Strandskydd? Det finns bestämmelser att skolan och 

Tallnäs får bebygga strandnära pga av utvecklingsmöjligheter (Maria 

Sundbäck). Söka pengar hos Bygdeföreningen? Föräldrasamrådet tycker att 

idéen är jättebra!  

-Fråga om IT - hur upplever vi oss utrustade? 

Vi resonerar kring vad vi har. Vi är glada för fibern, som kommer underlätta. 

Men det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen. Vi vill ha fler chroombooks 

och ipads. Föräldrasamrådet ser det som en självklarhet att satsa på. 

 

● Frågor från skolan till föräldrarna:  

-Vad tror ni om en föreläsning kopplat till föräldramöte? För att öka närvaro, 

annan idé?  

Förslag som kommer upp: 

- Therese Österholm psykolog, föreläser om lågaffektivt bemötande (utifrån 

Bo Hejlskov Elvén).  

-Besök av elevhälsan 

-Sömn 

-Skärmtid. 

-Bikupor/samtalsgrupper i respektive åldersgrupper.  

 

● Frågor eller tankar om arbetslördagen?  

-Hur kan man göra den attraktiv?  

Engagemanget är viktigt på skolan. Kanske göra en folder för vad man 

förväntas göra när man placerar sitt barn på skolan.  

 

● Frågor/tankar från föräldrar 

-Vad förväntas av föräldrar i rådet? Ansvar för höstfest, lucia och 

sommaravslutning. Praktiska detaljer.  

Ansvar: år 1-2 Höstfest 

      år 3-4 Lucia 

      år 5-6 Sommaravslutning. 

 

● Tips till höstfesten. 

- ”Tofthagahäftet” - man betalar för ett häfte med kuponger och kan använda 

det till flera olika aktiviteter.  



-att info ges till nya föräldrar om vad som ska fixas inför festen (ansvar 

föräldrarådet?) 

 

 

 

 

 
 


