
 Protokoll från skolrådsmöte 27 november 2018 

1.  Presentation av närvarande:  

Katarina Lehrberg (rektor), Zandra Boivie (bitr. rektor), Pernilla Videhult Pierre, Viktoria 

Rydberg, Emelie Aner, Kejal Hirori Öngurur och Carolina Busson. 

Katarina berättar att det är flera nya som har anmält sig att delta i skolrådet men som just 

för kvällens möte fått förhinder och inte kunde delta. Det är fortfarande några klasser som 

saknar representanter i skolrådet, t.ex. från förskoleklasserna 

Skolrådet berättar för de nya vad detta forum är till för och vad vi har tagit upp tidigare.  

Rektors syn är att skolrådet är ett bra forum för samverkan. Skolan har flera typer av 

samverkan men på olika nivåer t. ex elevråd.  

Exempel på teman som skolrådet har hanterat genom åren är trafik, ombyggnad, 

skolämnen, raster, digitalisering och mycket mer.  

 

Godkännande av dagordning 

Mötesdeltagarna godkände dagordningen utan tillägg.  

 

2.  Val av sekreterare för mötet 

   Viktoria Rydberg väljs till sekreterare och skriver protokollet för dagens möte.  

 

3. Föregående mötesprotokoll 

 Mötesprotokollet gicks igenom. Luciafirandet kommenteras då det blev en diskussion 

kring tankarna gällande genus på föregående möte. Katarina har som det står i protokollet 

tagit det vidare till berörda lärare. Svaret blev att alla får vara tärna respektive stjärngosse, 

tomte, pepparkaksgubbe eller lucia men det viktiga i frågan är ju ändå att vara seriös i sitt 

val.  

 

4. Planering av temakväll kring barn och IT 

 Rektor fick i uppdrag att ta fram förslag på en föräldrakväll med inslag kring IT-frågor.  

 Skolrådet pratade kring barn och användandet av sociala medier. Att eleverna i skolan 

använder digitala medel är en annan del som vi idag inte tog upp.  

 Zandra Boivie hade tagit fram två förslag som presenterades.   

• NEXPO-utbildning (nexpo.se) Nätmobbning, schysst nätklimat, m.m.  

Niclas Ottosson är en helt vanlig förälder som har specialiserat sig på 

nätmobbning och sociala medier. (info från Nexpo:s sida)   

Facebook-sida: surfasmart.com 

Elevföreläsning och en föräldraföreläsning fanns att tillgå vilket tilltalade 

skolrådet då man kan arbeta tillsammans hemmet och skolan och göra vårt bästa 

från båda håll.  

 

• Maria Dufva ”Värsta bästa gruppen”  

Maria föreläser för barn, unga och vuxna om barnens liv på nätet. Även hur man 

kan skydda sig från fallgropar och faror.  

 

Skolan fortsätter att forska vidare och arbeta fram ett förslag.  



 

5. Framtagande av policy för föräldraaktiviteter utanför skoltid 

 Katarina hade med sig utdrag från ”Ny på Uppsävjaskolan”. Delen rörde klasskassa 

respektive klassresor/lägerskolor.  

 Syftet med detta var att skolrådet skulle komma med ett förslag till en ny policy hur det 

bör tänkas kring detta framöver för att inkludera alla elever. Ämnet togs upp till 

diskussion då skolan enligt skollagen ska vara kostnadsfri. Skolrådet diskuterade och 

skrev ner Tips och Råd för detta som ska presenteras på föräldramöten under kommande 

terminer.  

 

6. Övriga frågor 

 Dagens möte hade inga anmälda övriga frågor.  

 

 

7. Vårens möten 

Innan mötet avslutades för kvällen bestämdes preliminära datum för vårterminens 

kommande möten till den 6 februari samt den 25 april 2019.  

Deltagarna i skolrådet tyckte att det kändes bra med utökad mötestid, dvs två timmar 

istället för 90 minuter.  

Under våren är tiden för möten lagd till olika vardagar men mellan kl. 18:30 – 20:30.  

 

Den 6 februari kommer skolrådet behandla policydokumentet som diskuterades fram och 

ett utkast som skrevs under mötet.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Viktoria Rydberg   Katarina Lehrberg  

Sekreterare    Justerare 

 


