
Skolråd den 3/2 -2012 

 
Närvarande: Lars Ljungman rektor, Anja Anrén lärare, Annika Junehall förälder, Helena 

Kettner Rudberg förälder, Jesper Hannula 6c 

 

Föregående protokoll gicks igenom. Material har kommit till rastboden. Torkskåpen behövs 

inte. De förstörs. Ringsignalen upplevs bättre. En högtalare utomhus har varit sönder men är 

nu på plats. Önskningar om att få en högtalare till kaninburen blir svårt. 

Duscharna upplevs kalla och äckliga men inga andra synpunkter har kommit upp. 

Bollar försvinner och i önskan finns att numrera dessa för att de ska komma tillbaka. 

Kim kan kanske kolla upp hur man kan göra för att bollar inte ska försvinna i fortsättningen. 

Lasse tar även kontakt med klassmorfar för att få hjälp med detta. 

 

Högstadiet önskar konstgräs i Kaninburen. De önskar också fixa rummet ”dramarummet” så 

att elevrådet kan göra i ordning där. De vill ha pingisbord, saccosäckar (sy själva), projektor 

eller tv eller dator i rummet också. Så att man kan visa film på rasten 12.30-13.10. De hade 

inte reflekterat över lättprodukter. Niorna önskar få besök av gymnasieelever från elever från 

andra året. 

 

Sexorna önskar äta tidigare. Det kan bli svårt att ordna men det vore bra att ta med sig 

smörgås eller frukt. Önskar fler matråd minst en gång/termin. Fler elever(3c) önskar bänkar  

Ekonomin spelar roll men även mentorernas önskemål. Sexorna önskar en vecka ”sportvecka” 

där man kan testa olika sporter. Elever önskar fler saker till skolgården såsom fler gungor, 

klätterställning 

 

Föräldraforum diskuterade rastvakter men frågan bollas tillbaka till skolan. Det finns inga 

riktlinjer på hur många rastvakter som ska finnas. Är 9:orna intresserade av rastvakta. Anja 

frågar på elevrådet.  

Har förskoleklasserna fått idrott under året? Det är inte obligatoriskt för förskoleklasserna. 

Det har skett under vårterminen men inte under höstterminen. 

Lättprodukter har varit ett hett ämne. Livsmedelverket har gett en rekommendation och 

föräldrarna önskar att det diskuteras igen att eleverna ska kunna välja. Lasse tycker att vi 

absolut ska följa Livsmedelsverkets riktlinjer. Kan föräldraforum träffa någon från 

näringskonsulenterna i matsalen?  

 

Föräldraföreningen ber om att få fler rastvakter och önskan om att detta diskuteras i 

ledningen. 

 

 

 

Sekreterare    Justering 

Anja Anrén    Annika Junehall 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skolråd den 3/2 -2012 

 
Närvarande: Lars Ljungman rektor, Anja Anrén lärare, Annika Junehall förälder, Helena 

Kettner Rudberg förälder, Jesper Hannula 6c 

 

Föregående protokoll gicks igenom: 
Ämne: Om åtgärd; vems ansvar ta frågan vidare: 
  

Material har kommit till rastboden - 

Torkskåpen behövs inte - 

Ringsignalen upplevs bättre - 

Önskningar om att få en högtalare till kaninburen Går ej 

Duscharna upplevs kalla och äckliga men inga 

andra synpunkter har kommit upp 

- 

Numrera bollar? Lasse (Kim och Klassmorfarföreningen) 

Högstadiet hade inte reflekterat över 

lättprodukter 

- 

 

 

 
Högstadiet önskar konstgräs i Kaninburen ? 

Högstadiet önskar också fixa”dramarummet” ? 

Niorna önskar få besök av gymnasieelever från 

elever från andra året. 

Föräldraforum 

Sexorna önskar äta tidigare. Det kan bli svårt att ordna men det vore bra att ta 

med sig smörgås eller frukt 

Önskar fler matråd minst en gång/termin. ? 

Fler elever(3c) önskar bänkar Ekonomin spelar roll men även mentorernas 

önskemål 

Elever önskar fler saker till skolgården såsom fler 

gungor, klätterställning 

? 

Sexorna önskar en vecka ”sportvecka” där man 

kan testa olika sporter. 

? 

  

Föräldraforum diskuterade rastvakter Lasse 

Har förskoleklasserna fått/ kommer få idrott 

under året? 

Lasse (Camilla Forseth) 

Är 9:orna intresserade av rastvakta? Anja 

Kan föräldraforum träffa någon från 

näringskonsulenterna i matsalen?  

Lasse 

 

.  

.  

 

 

 

 

 

 

 


