
 

 

Protokoll från skolrådet 13 februari 2019 

 

1: Presentation av närvarande: 

Katarina  Lehrberg, rektor, Pernilla Videhult Pierre, Viktoria Rydberg, Carolina 

Busson, Fatma Kizil, David Norell och  Kejal Hirori-Öngörur. 

Godkännande av dagordningen: 

Mötesdeltagarna godkände dagordningen utan tillägg. 

2: Val av sekreterare för mötet: 

 Kejal Hirori-Öngörur skriver protokollet för dagensmöte.  

3: Föregående mötesprotokoll: 

    Mötesprotokollet gicks igenom.  

4: Föreläsning den 28 februari. 

   Katarina informerar om föreläsningen den 28 februari om ”NÄTVETT”. 

Skickats ut via UNIKUM att man kan anmäla sig till föreläsningen, begränsade 

platser. Katarina berättar att det fortfarande finns platser kvar då det är ca 150 

platser men ca 60 som anmält sig. Ny information och anmälan kommer att 

skickas ut för att få flera deltagare.  

Niclas Ottosson kommer att hålla föreläsningen som är på 2 h för personal och 

föräldrar. Niclas kommer även att ha föreläsning för årskurs 3, 4 och 5 vid 

senare tillfälle.  

5: Läxor under lov. 

 Katarina uppger att det inte skall vara läxor under lov, men vet att det skickas ut 

frivilliga uppgifter från fler läraren och inget påtvingat. 

Diskussioner förs kring att det kan bli ”tolknings fel ” då det skickas ut under 

loven.  

Exempel skickades det ut under jullovet om ” läsa under lovet” och att man kan 

samla poäng. då efter lovet pratat om det i klassen och kan kännas som ett 

”misslyckande för vissa barn/föräldrar”.    



Katarina säger att lärarna skickar ut det mer som uppmuntran och utmaningar. 

Ibland skickas det även ut vetenskapliga artiklar. Då det är bra att hålla igång 

med läsningen så att man inte tappar det.  

Föräldrarna tycker det är okey att det skickas som utmaning/uppmuntran men att 

det skall framgå tydligt.  

6: Fotboll för alla? 

Kommit önskemål från flickor i årskurs 3 som även vill spela men att det varit 

upptaget.  

Fråga om hur man kan göra för att fler ska kunna få spela? 

Katarina berättar att det varit många diskussioner kring fotbollen och även regler 

som eleverna ska följa.  

Har tidigare funnits schema för olika klasser, numera öppet för alla.  

Tidigare har det även funnits elever i årskurs 5 som varit fotbollsintresserade 

och tagit på sig en roll som ” ledare” för att få flera att prova på och få med 

flera.  

Katarina kommer att ta upp frågan igen för att hitta en lösning så att flera ska få 

chansen att spela/ prova på.  

7: Policydokument. 

Diskussion förs kring om vårdnadshavarnas kontaktuppgifter får lämnas ut? 

Rektorn berättar att det är allmänna uppgifter och efter förfrågan får det lämnas 

ut.  

Policydokumentet som tagits fram tillsammans av skolrådet ” tips och råd för 

klassaktiviteter” 

Alla tycker upplägget är bra, några små justeringar görs. 

Kommer in flera tips om att klasser bakat och sålt kakor m.m. för att samla in till 

aktiviteter. Exempel till Gröna Lund har alla fått vara delaktiga på något sätt, 

man planerat i god tid. Bakat, stått utanför ICA och sålt. ALLA BARNEN har 

då fått dela på allt, de har då kunnat betala entré, fått matkupong och åkband.  

Blir bra att alla barnen då får känna delaktighet och gemenskap.  

Kommer att läggas till i dokumentet ” tips på hur man kan göra för att samla in 

bidrag/pengar.  

8: Nästa möte 25 april, läsning och skolbiblioteket som resurs. 



 

9: Övriga frågor. 

Uppföljning kring föreläsningen ”NÄTVETT” 

 

 

 


