Anteckningar från Skolrådet 2011-01-02
Närvarande:
Lars Ljungman rektor
Anja Anrén lärare
Helena Kettner Rudberg förälder
Annika Junehall förälder
Rebecka Cardholm 8c
Jesper Hannula 6a
Skolrådets syfte
Föräldraforumsrepresentanter, skolledare, elevrådsrepresentanter och elevrådsansvarig
lärarrepresentant ska träffas, lägga fram frågeställningar och synpunkter för varandra, prata kring
dem och om behov finns; bolla frågor vidare och sedan tillbaka till rådet vid nästa möte.
Hur fungerar elevrådet/ elevdemokratin på skolan?
Det fungerar bra, förutom att det har varit svårt att engagera högstadieelever.
Anja berättade om hur organisationen är på skolan. Det finns för närvarande ett elevråd för år 2-6
där de träffas en gång per månad. På högstadiet finns det två elever för närvarande som driver
elevrådet. De har ett eget rum och tömmer även elevrådets fack. Elevrådet för högstadiet kommer
troligen igång igen på vårterminen. Där är det tänkt att två elever per årskurs ska anmäla sig och
sedan träffas en gång i månaden med Anja som stöttar rådet framåt.
Då skolrådet inte har träffats sedan i mars; fanns det en del lösa trådar att gå igenom från
fleraföregående protokoll:
 Behov av material. Leksaker till rastboden kan beställas mer av eftersom vi kommer att ha ett
överskott. Anja går till Djuric och gör en beställning.
 Avsaknad av torkskåp i Vitan. Anja undersöker med ansvarig person.
 Önskemål om ökad volym på ringsignal utomhus och minskad signal inomhus. Anja
undersöker med ansvarig person.
 För kalla duschar på gymnastiken. Anja undersöker med ansvarig person.
Nya Skolrådsdatum i relation till Föräldraforumsmöten under våren 2012:
Skolrådet träffas igen den 3/2, 23/3 och 25/5 efter att klassråd och elevråd har varit.
Mailgrupp i Skolrådet.
I mailgruppen: Lars, Anja, FF-representanter och FF-suppleanter. Anja mailar vidare till
elevrådsrepresentanterna.
Toalettstädning och ”toalettskola”
Nej, det finns inte någon möjlighet att få städning av skolans toaletter under dagtid. Nytt avtal har
just skrivits med en städfirma och i detta finns inte löpande städning under dagen med.
Anja kollar med de andra lågstadielärarna om de skulle kunna köra "toalettskola". Detta parallellt
med att Föräldraforum ber föräldrarna att för sina barn påtala vikten av att lämna toaletten torr och
fräsch till sin kompis/ nästa person.
De äldre eleverna tycker att allt klotter är otrevligt. Lars sa att man kan måla om.
Duschväggar i idrottshallen för att öka trivseln i duschrummet.
Vad tycker eleverna om det? Bollat till Elevrådet att kolla vidare. Representanterna kände inte till att
det föreligger något problem här.

Antal rastvakter på skolgården.
Anser eleverna att det finns för få? Tydligen anser vi (FF) det.
Eleverna tycker att vakten kommer och öppnar boden för lekutrustningarna för sent.
Kan FF undersöka om det skulle finnas möjlighet för föräldrar att komma på stora rasten? Skolan
verkade tycka att det är mest då det fattas vakter. Kanske finns det föräldrar som är lediga någon
gång på dagen, som skulle vara intresserade av stötta i detta?
Äldre elever som återvänder till skolan för att motiverar 8:orna om betyg, söka till gymnasiet etc.
Alla tyckte att det var en bra idé.
Gamla elever har kommit och hälsat på sporadiskt. De har berättat hur de har det. Frågan bollas
tillbaka till eleverna om de skulle vilja att det organiseras upp i framtiden så att det alltid kommer
gamla elever till år 8 för att berätta om hur det är att gå på gymnasiet och vad man ska tänka på inför
framtiden.
Ransonering vid matbespisningen.
Husmor bestämmer hur mycket varje elev vid en viss ålder ska få serverat sig vid första portionen.
Man gör budget utifrån kostnad och hur mycket som vanligtvis går åt.
Har man ätit sitt kött, kolhydrater och sina grönsaker och fortfarande är hungrig; så får man ta mer.
Det finns ett matråd som ses 1 gång per år. De pratar fra.a om utbudet av mat/menyn.
Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer att barn ska äta mindre mättat fett och mer
fleromättat fett. Kostkonsulenterna har därför uppgett för matbespisningen att börja servera bara
lättprodukter. Det verkar dock inte helt uppskattat från alla håll. Tidigare serverades Bregott och ett
lättmargarin, nu serveras Lätt och Lagom och Lätta. Information till föräldrar ska skickas ut så fort
som möjligt.

