
FÖRÄLDRARÅD 150420 
 

Närvarande: Maria Lundmark 7:2, Joakim Bergström 7:3, Anna Lindbäck 8:3 samt rektor Leif 

Carlsson. 

 

1 Val av sekreterare: Maria Lundmark. 

 

2 Återkoppling av tidigare protokoll. 

 

3 Frågor som inte har lämnats in veckan före mötet: Ola har gjort ett utkast till en dialog 

sida för mentorsrummet. Han visar och berättar lite runt den. 

 

4 Personal och rekryteringsläge just nu: Vi håller på att rekrytera logoped/specialpedagog, 

spanska lärare, hemkunskapslärare, Engelskalärare, SV A lärare, biträdande rektor, 

elevassistent i blivande åk 8. Vi hoppas få behålla Marlene S i NO/MA men det vet vi inte i 

nuläget. Har inte fått påskrivet anställning av textillärare än. 

    

5 Uppföljning av måltidsfrågan: Måltidsrastvärdarna Johan, Carin och Ola berättar om hur 

de upplever måltidssituationerna i matsalen. De upplever att det är ganska lugnt, lugnare nu 

än vad det varit tidigare år. De som är där äter. De har inte upplevt något ”onödigt spill” att 

det är matkastning tex. De har inte heller hört någon som har klagat på maten. Det blir nya 

mätningar av närvaro i matsalen under vecka 16 och må-to vecka 17. 

 

6 Vecka 20 -23 ska elever ges möjlighet att göra bort rester och omprov innan terminen är 

slut: En satsning för att eleverna ska ges en chans att gå ut nian med godkänt i alla ämnen 

och en möjlighet för de andra årskurserna att kunna förbättra sina betyg. 

 

7 Sex elever i åk 8 och en lärare, Erik, åker tillsammans med andra elever från andra skolor 

i Sverige till Krakow och Auschwitz nu i maj. De elever i åk 8 som är kvar på skolan kommer 

även dem att arbeta med det temat.  

 

8 Kommunfullmäktiges fyra övergripande mål bryts ner till B o U mål som ska genomföras 

på skolor och följas upp i systematiska kvalitetsarbeten. Målen är Engagerade och nöjda 

kunder, långsiktig hållbar utveckling, god ekonomisk hushållning och attraktiv arbetsgivare. 



Dessa mål ska tillsammans med nationella mål för skolan ingå i det systrematiska 

kvalitetsarbetet på skolan. 

9 Reflektion angående drog föreläsningen som var den 25/3: Föräldrar från åk 8-åk 1 på 

gymnasiet var inbjudna till en föreläsning om droger och vikten med mål för ungdomar. Det 

var väldigt få föräldrar på föreläsningen.  

 

Nästa föräldraråd den 21/5 kl 18.30. 


