
Protokoll FF-möte 20191113 
 
1. Val av sekreterare 
Anders Humlebo valdes till sekreterare. 
 
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet  
Karin Holm valdes till justerare. 
 
3. Rektorn informerar med bland annat särskilt tema: Traditoner. 
• Rektor Martin Widholm informerade om att traditioner är viktiga och ska finnas som ett 
prioriterat mål. 

- Filmprojektet för åk 3 och 4 som genomfördes inom ramen för Skapande skola 
kommer att ersättas med något annat projekt eftersom man inte kan välja filmprojekt två 
år i rad. Skolan tycker att projektet är väldigt bra som fadderverksamhet.  

- Kvällvandringen. Skolan vill gärna vara mer delaktig i kvällsvandringen eftersom det 
varit lite stökigt på skolans område under kvällstid, framför allt under sommarhalvåret. 
Skolan har regelbunden kontakt med fältassistenterna i området och kan bidra med info 
till de vårdnadshavare som ska kvällsvandra. 

- Städtraditionen. Vårstädningen ska vara kvar. 
- Teaterprojekt. Ska finnas kvar. 
- Vårutställningen. Ska behållas. 
- Forskning på skolan. Forskningsprojekt bedrivs fortfarande på skolan och skolan ska 

fortsättningsvis arbeta forskningsnära. 
- Bra cykelskola. Ska skolan vara men rektorn tycker inte att man lever upp till det i 

dagsläget på grund av byggnationen av den nya skolbyggnaden på Kulgården. Det ska 
finnas fler cykelställ när bygget är klart. 

- Gammeldags skoldag. Kvar 
- Crazy hair day. Kvar. 
- Skolstart med alla på scenen. Skall vara kvar. 
- Cykeldagen/julmarknad. Skall finnas kvar. Skolan vill att två personer blir lås- och 

larmansvariga och att de får utbilning i detta. På så vis behöver inte skolans vaktmästare 
engagera sig i arbetet inför eller under evenemangen. 

- Tematiska projekt. Typ hälsoveckan och nobeldagen ska finnas kvar. 
- Mat, hälsa och miljö ska få mer utrymme. Skolan vill arbeta med hälsa på ett bredare 

sätt. 
• Förväntansdokumentet 

- Skiss framtagen av ledningsgruppen som FF får för att kunna komma med synpunkter. 
• Peronalfrågor 

- En ny biträdande rektor för åk 2–3 ska rekryteras eftersom nuvarande Camilla Forseth 
slutar inom kort. Drygt 40 personer har sökt tjänsten. 

• Skolbygget 



- Matsalen, Ladan och huvudbyggnaden kommer att genomgå 
renovering/ombyggnad.  

- Sprängning under huvudbyggnaden kommer att skapa utrymme för salar för 
estetiska ämnen. 

- Ventilationssystemet i huvudbyggnaden ska bytas ut. Hela högstadiet och 
personalen som huserar i huvudbyggnaden kommer att evakueras under ett år 
(läsåret 21/22). Till vilka lokaler är inte bestämt. 

- Hemklassrummen ska vara kvar efter renoveringen men rektorn är inte nöjd med att 
det blir så få grupprum. 

-  
• Frågor till rektorn 

- Varför lägger skolan studiedagar precis i anslutning till lov? 
- Skolåret innefattar fem studiedagar. De läggs med fördel i anslutning till lov 

för att fritidspersonal skall kunna vara med. Dessutom är det lättare för 
lärarna att fokusera än om studiedagen ligger mitt i terminen. 

- Varför stänger fritids så tidigt dag innan röd dag? 
- Fritids stänger tidigt enligt samma princip som i resten av samhället, att folk 

gärna slutar tidigare innan ledighet för att kunna resa bort etc. 
- När meddelas hur de kommande åk fyra-klasserna kommer att sättas samman? 

- Förmodligen strax innan skolavslutningen. Skolan kommer att gå ut med info 
till alla vårdnadshavare om att principen med att skapa nya klasser i fyran 
gäller framöver. 

  
4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokollet godkändes. 
 
5. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 
Dagodningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 
6. Fokusområden  
a. Nätkränkningar. Arbetet med att hitta en bra föreläsare fortsätter. Fråga om tips passas 
vidare till facebook-gruppen. 
b. Cykeldag 2019. Inbjudan till uppstartsmöte kommer att skickas till klassföräldrar i åk 2. 
c. Julmarknad 2019. Efter uppstartsmötet har arbetet rullat på. 
d. Kvällsvandring.  

- Skolan vill vara mer delaktiga i kvällsvandringen. Kan den info skolan har som är av 
intresse för kvällsvandrande vårdnadshavare gå ut inför kommande vandringar? 

- Förslag om att skolan kan hyra ut lokaler för få fler vuxna på skolans område under 
kvällstid. 

e. Skutan. Inga önskemål från Skutan denna termin. 
f. Skolråd samt frågor till och från skolrådet. Ingen rapport från skolrådet. 
 



7. Övriga frågor 
- Verksamhetsplan 2020. Verksamhetsplanen skall rensas till bara det vi ska fokusera 

på. 
- Kommande möten, vår 2020. 

Årsstämma samt ordinarie möte hålls den 19 februari 2020.  
Ledamöter till styrelsen eftersökes. 
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Sekreterare Justerare 
Anders Humlebo Helena Olsson Karin Holm 


