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Skolråd 2017-05-03 - minnesanteckningar 
 

Närvarande: 

Rektor: Catarina Eriksson 

Trygghetsrådet: Anette Junebjörk 

 

Föräldrarepresentanter: 

Marcel Gustafsson, Catarina Jonneryd, Gabriella Seppälä, Lars Hylander 

 

Frånvarande: Tove Västibacken, Peter Hagström, Eleonor Grenholm  

Sekreterare: Marcel 

 

1. Rektor öppnar mötet och välkomnar Annette som representant från Trygghetsrådet 

Trygghetsteamet på skolan består av: 

- Pär (kurator) 

- Anette (lärare åk 4-5) 

- Claes (lärare åk 4-5) 

- Lisa E (lärare åk4-5) 

- Åsa E (fritidspedagog) 

 

 

 

2. Trygghetsteamet 

 

Trygghetsteamet träffas en gång i veckan (måndagar) för att diskutera 

elevärenden. Teamet är till för att på alla sätt förebygga kränkningar på skolan 

så att elevernas trygghet stärks, men är även till för att ge stöd till klasslärare. 

Team och lärare försöker uteslutande arbeta förbyggande med diskriminering 

och konflikthantering på skolan. Det förebyggande arbetet, med kontinuerlig 

uppföljning veckovis, gör att små konflikter ofta kan hanteras direkt, innan de 

växer och eskalerar.  

 

I de fall ett barn har utsatts för mobbning eller kränkningar så bör i första hand 

förälder kontakta lärare eller fritidspedagog, men givetvis kan en direktkontakt 

tas med kurator eller någon ur trygghetsteamet, om det upplevs enklare i det 

enskilda fallet. 

 

När en kränkning har hanterats av trygghetsteamet så blir föräldrarna alltid 

kontaktade och en dialog sker med förälder, lärare och kurator. Diskriminering 

och mobbning kan ske via internet och skolan har på detta sätt skyldighet att 

hantera händelser även utanför skoltid om det påverkar eleverna under skoltid. 

 

Trygghetsrådet utför planering och uppföljning på elevnivå. I de fall kränkande 

behandling sker i större omfattning, så som upprepande kränkningar, så måste 

rektor rapportera detta till kommunen.  

 

 

 



2 

 

  

 

3. Regler på fritidsaktiviteter under raster 

 

Regler finns nu uppsatta på informationstavlorna vid ingångarna för fotboll och 

”king”. Reglerna är till för att minska konflikter på rasterna. 

 

 

4. Ventilation 

Den nya ventilationsutrustningen är nu på plats, vilket gör att drygt hälften av 

eleverna på skolan har fått en förbättrad miljö med bra luftkvalitet, gäller de 

elever som har klassrum på övervåningen. Anläggningen kan ge både kyla och 

värme.   

 

Kommunens miljöförvaltning har kontrollerat luft, städrutiner och toaletter 

utan större anmärkningar. Under sommaren kommer uppfräschning av 

toaletterna att ske med bl a målning där slitage är som störst. 

 

 

5. Parkering 

Det förslag från skolråd till kommun gällande ändring av parkering inklusive 

vändslinga avslogs då de anser att trafiksituationen inte förbättras. Svaret har 

inkommit från kommunens avdelning ”Sport- och rekreationsfastigheter och 

Ann-Kristin Volby. 

Skolrådet diskuterade vem som egentligen ansvarar för parkeringen: 

Skolfastigheter eller Sport- och rekreationsfastigheter (?)  

 

Skolrådet främsta engagemang i frågan är just säkerhet och problemet med 

backande bilar vid lämning och hämtning. 

Skolrådet tar kontakt med Tove Västibacken för att reda vem som har det 

egentliga ansvaret för parkeringen. 

 

 

6. Synpunkter Unikum 

Webverktyget Unikum där elevernas kunskaper dokumenteras får allt fler 

positiva reaktioner, troligen då fler har börjat följa sina elever i den 

webbaserade miljön. 

 

7.  Organisation inför nästa år 

Nästa läsårs organisation har fastställts. I månadsbladet som skickas ut den 5 

maj av Catarina så redovisas klasslärare och ny personal (finns tillgängligt i 

Unikum). 


