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1. Val av sekreterare, Karin Holm
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet, Anna 

Christiernin Falk 
3. Rektorn informerar med bland annat särskilt tema: Mellanstadiet. 

Allmänt om mellanstadiet 
Man har i olika avseenden ökat fokus på att skapa en bättre övergång 
mellan låg och mellanstadiet. 
-Mellanstadiet har fått ökad självständighet och de bygger nu en egen 
kultur där, så att mellanstadiet, liksom låg och högstadiet, i högre grad 
fungerar som en egen enhet. 
-Man ser en fördel att skapa nya klasser för att eleverna ska lära känna 
flera i sin årskurs och arbeta mer med att ha aktiviteter över 
klassgränser. 
-Speciallärare kommer att arbeta mer i klassrummet och tillsammans 
med lärarna. 
-Fritidsklubbens samarbete med skola har förstärkts. 

Mängden lärare
- Mängden lärare på mellan är ett resultat av valet att prioritera behöriga 
ämneslärare och det innebär att eleverna får flera olika lärare. Det är 
också lättare att ta in vikarier för rena ämneslärare (vilket minskar 
sårbarheten).

-Ensammentorer funkar mindre bra just på mellanstadiet då eleverna 
behöver mer socialt stöd. Därför har klasserna två mentorer som delar 
mentorskapet. 

Läxor
-Varje lärare driver sin egen undervisning och därmed även hur man 
tänker kring läxor och prov. 



Digitalisering
- Skolan arbetar med digitalisering i en mängd olika avseenden som ser 
olika ut för olika ämnen/stadier. I mellanstadiet får eleverna dela laptop 
med en annan elev. Pia Wenger arbetar 40 % med skolans 
digitaliseringsprocess. Fritidspedagoger kommer utbildas i hur man kan 
arbeta kreativt digitalt och det finns planer för kreativa projekt i 
verksamheten. 

Rastpedagog & rastvärdar
- Rastpedagog Carina Hessel arbetar med fysiskt lärande och ordnar 
aktiviteter på rasttid och övergripande på skolan. 
-Rastvärdar finns under rasterna på gården för barnens säkerhet, 
trygghet och likabehandling. 

Utöver temat mellanstadiet nämnde Martin de förslag på åtgärder för 
utveckling som skolledning och ledningsgrupp prioriterat utifrån analys 
av läsåret 2018/2019: 
● Implementering av GsIT och införande av 1:1 på högstadiet samt 

ny digital utrustning åk F-6 

● Stärkta processer för arbete i skolmiljö där byggnation och 
renovering pågår 

● Vidareutveckling av skolans systematiska kvalitetsarbete som 
ställs om till kalenderår för att länka med utbildningsförvaltningens 
processer 

● Uppstart av systematiskt kvalitetsarbete med prioriterade mål för 
ämneslag 

● Utvecklingsprojekt kring lärares lärande: formativ undervisning och 
skav i didaktiskt pedagogiskt genomförande 

● Ny stödprocess för att minska antalet F i åk 9 

● Nya arbetssätt kring rörelse i skolan och på rasttid 
● Involvering av elevrådet i likabehandlingsarbetet 

4. Föregående protokoll godkändes.
5. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
6. Bevakningsfrågor 



a)Nätkränkningar 
- FF kommer fortsatt söka föreläsare i ämnet. 

7. Aktuellt från intressegrupper
a)Cykeldag 2019

Varje klass fick in cirka 10000 kr + 2000-4000 kr från den egna 
loppisen.  

b)Julmarknad 2019
Uppstartsmöte för årets julmarknad med representanter från 
klasserna i femman och åttan planeras den 18/9.

c) Trafikgruppen
Gruppen har länge varit vilande och läggs nu ner. Johan Pontén 
kan fortsätta bevaka frågan och förmedlar information och 
kontaktuppgifter för intresserade om någon vill arbeta mer aktivt 
med frågan. Skolan informerar om avsedda avlämningsplatser. 

d)Kvällsvandring
Föräldrar från och med åk 4 kvällsvandrar klassvis. Nya schemat 
och information om kvällsvandring ligger uppe på FF-webben och 
Facebook. Än så länge finns ingen plats för västar och pärm med 
info. Har man en reflexväst att ta på sig är det bra, det ger en 
signal till barn och ungdomar att man är kvällsvandrare.  

e)Mellanstadiet
Inget nytt. 

f) Skutan
Inget nytt. 

g)Skolråd samt frågor till och från skolrådet
Dusch och toalett är fortfarande en aktuell fråga. Många barn 
säger att de undviker att duscha och gå på toaletten när det är 
smutsigt. 

8. Övriga frågor
a)Mötet bekräftar beslut från årsmötet om att årsmöte skall hållas 

årligen under skolårets vårtermin. 
b) Skolledningen håller på att arbeta med Förväntansdokumentet 

som sedan kommer att gå på remiss till Föräldraforum som tillsatt 



en referensgrupp. 
9. Kommande möten, höst 2019
● Onsdag 20191113 kl 18:30  

Vid pennan 

Karin Holm


