
Minnesanteckningar Skolråd 2019-05-16 
 
Närvarande från skolledningen: Kalle Enström, rektor. 
 
Närvarande föräldrar(årskurs/enhet): Thomas (Sörgården), Mattias (åk 5), Anna (åk 6), Björn (åk 
0C Tegelbo), Nadine (åk 0D Tegelbo), Joakim (åk 1D Bakgården), Malin (åk 4), Eva Lisa (åk 4), Pontus 
(åk 5) 
 
Skolrådet inleds med att rektor informerar om följande:  
 

• Årstafestivalen genomförs torsdag 23/5, kl 16.00-19.00 
Som kompensation får eleverna kompledig fredag 7/6 

• Skolavslutning tisdag 11/6  
• Ny organisation HT-19à F-åk2….. Gemensamhetsprincipen prioriteras. Årskurserna samlas 

enligt följande: 
F: Bakgården. 
Åk 1: Sörgården. 
Åk 2: Tegelbo. 

• Fadderverksamhet är fortsatt viktigt. 
• Rastvaktverksamhet är mycket bra. 

 
Rektor Kalle Enström svar på frågor som inte besvarades på förra skolrådet: 
 

• Frågan gällande matsedeln, ifrån Sörgården: Köket har fått i uppdrag att göra en skrivelse 
gällande sitt tänk hur matsedeln konstrueras. (Ekologiskt och närproducerat betonas mer i 
framtiden) 

 
 
Frågeställningar som föräldrarna hade med sig ifrån enhetsråden: 
 
 
Från årskurs 5: 
1. Duscharna är smutsiga, bättre städning, frekvens? 
Svar från rektor: Förstår detta då det är ett högt slitage på duscharna i dagsläget, idrotten är uthyrd 
av Stockholm stad all tid när vi inte använder den. Vi ser vidare på städfrekvensen som troligen är 1 
tillfälle/dag. Kalle säkerställer detta och återkommer på nästa råd. 
Uppdaterat svar: Duschrum (hela Idrotten) städas på morgonen kl. 06.15 – kl. 08.00. måndag till 
fredag. 
 
2. Korta sittningar i matsalen, ändring på detta i nytt schema? 
Svar från rektor: Då skolan är medveten om sin lilla matsal eftersträvar skolan att sittningarna blir 
så effektiva som möjligt. Nytt matsalschema är utarbetat och förhoppningsvis kan detta lösa 
situationen under HT -19. 
 
3. Frågan handlar om både stöd och resurser.  
Åk 5 har extra stöd och resurser men både föräldrar och lärarna anser att det behövs mer stöd och 
mer resurser. Obekräftade uppgifter, hörsägen och rykten säger att femmorna presterade lågt på 
Stockholmsprovet i Ma.  
Svar: Vi arbetar hela tiden med att fördela de resurser och det stöd vi har på ett klokt sätt. Vad 



gäller Stockholmsprovet/UiM så stämmer det inte, årskursen presterade bra, t.ex. högt över snittet i 
Stockholm. 
4.Arbetslaget har drabbats av sjukskrivningar och vikarieanskaffningen har upplevts fungera dåligt. 
Kan vi få en stadig vikarie som är anställd och jobbar på timme istället för att försöka få tag på 
någon på morgonen? 
Svar: Vi har ett antal för oss kända vikarier som vi ringer in, de jobbar på timme. Vet vi bara om 
behovet i tid så löser vi oftast det. 
 
Från årskurs 6: 
1. Hur ser framtiden ut för eleverna inför åk 7? 
Svar från rektor: Svar gavs om klassindelningsprocess och terminsstart höstterminen. 
2. Uppföljning efterfrågas gällande ”skummisen” som skolan gått ut med info kring.. 
Svar från rektor: Skolan har informerat polisen om vad som kommit fram från vårdnadshavare. 
Skolans medarbetare har inte haft någon kontakt med mannen under det senaste året, han har 
alltså inte befunnit sig på skolans område under skoltid. 
Polisen hälsar: Allt måste anmälas, det ger polisen större möjlighet att agera och samla 
händelser. Ring 112 vid pågående brott (olaga hot är ett brott). 
Om någon upplevs som hotfull så är det bättre att gå undan och ringa 112 än att fastna i 
någon dialog. 
 
Från årskurs 4:  
1. Toaletterna upplevs smutsiga. 
Svar från rektor: De städas i dagsläget två tillfällen per dag. Fokus i nästa steg är att nå ut till 
eleverna med hur toaletterna ska behandlas ifrån deras sida. Uppdaterat svar: Toaletter städas två 
gånger per dag: första gången de 45 toaletter som upplevs vara mest utsatta, mellan 12.00 – 14.00 
och andra gången alla toaletter 16.00 - 20.30. De resterande 21 toaletterna städas 1 gång/dag. 
 
2. Korta sittningar i matsalen, ändring på detta i nytt schema? 
Svar från rektor. Se ovan, samma fråga från åk 5. 
 
3. Mobilfrågan-info gällande rutiner efterfrågas. 
Svar från rektor: Se rektorsbrevet på bloggarna 23/9. 
 
Från årskurs 4: 

Flera barn har, upprepade gånger, blivit utskällda i matsalen av personalen. Vi diskuterade kring 
detta på enhetsrådet. Vi förstår att det säkerligen är en tuff arbetsmiljö och har full förståelse för 
detta. Men vi tänker att det ändå är viktigt att belysa att flera barn faktiskt upplevt att de blivit 
felaktigt behandlade. Ex Ett barn tog inte av mathavren och fick då höra att han sabbade skolans 
matbudget. Ett annat barn tog tre biffar eftersom det stod att en fick ta detta men fick då en 
utskällning för att hon gjorde det. Barnet i fråga kände sig utpekad då barnen innan i kön även de 
tagit tre, det stod ju på skylten, hon försökte även att försvara sig men fick inte respons på detta.  

Svar: Utskällningar är inget vi vill använda oss av, tillsägelser däremot, när de är befogade. 
Enskilda elevers upplevelser är viktiga, det är viktigt att de berättar för någon vuxen så att vi kan 
följa upp på en gång. Det är inte min bild att detta inträffar ofta. 

Vidare finns det ofta åsikter från barn och föräldrar gällande skolmaten. Vi tänker att det vore 
trevligt att som motdrag att faktiskt bjuda in föräldrarna att vara med och äta en måltid. Ex. kunde 
det bifogas en matkupong per familj eller liknande från köket med välkomstbrevet i början av 
terminen. Kanske skulle detta kunna göra att fler föräldrar ställer sig positiva avseende skolmaten. 
Detta kan ju även påverka barnen.  



Svar: Vårdnadshavare är välkomna att komma och äta i skolan. Säg bara till klasslärare/mentor i 
förväg så att vi vet att ni kommer. 
 
Från Tegelbo:  
1. Vikariefrågan? Vad händer i framtiden? 
Svar från rektor: Vi jobbar hela tiden på att ha en bank av vikarier som vi känner och som känner 
barnen och de ordinarie medarbetarna. 
 
Bakgården  
Inget att rapportera. 
 
Från Sörgården: 
1. Rutiner kring skjutningar i närområdet efterfrågas. 
Svar från rektor: Vi rådgör med polis och fältassistenter när något hänt i närområdet. Vi informerar 
sedan alla vårdnadshavare om eventuella åtgärder när det bedöms att vi ska göra så. 
 
 
Vid pennan: Thomas Wibert 0A, Sörgården  
 

Minnesanteckningar Enhetsråd/Skolråd Årstaviken 
Dagordning Enhets- och Föräldraråd  
 
Årstaskolan Årstaviken 16 maj 2019 
Närvarande: 
Åk 7: Anna Lappalainen, Marie Hiller, Cilla Danielsson, 
Åk 8: Kerstin Björnström, Anna Ström 
Åk 9: Carolina  
Personal: Pontus Harrysson, Anna Samuelsson, Therese Rispling, Simon Björkström   
 

1. Enheterna informerar:  
9orna: 

• Är på väg från skolan, snart på väg till gymnasiet. 
• NP är snart klara.   

 
8orna: 

• Terminen har rullat på.  
• Nu sex och samlevnad och RFSU kommer på besök v.23. 

 
7orna: 

• Har märkt omställningen mellan sexan och sjuan. Mer läxor på högstadiet.  
• Under mentorstiden har det arbetats med studiestrategier.  

 
2. Skolan informerar 

• Bygget av den nya paviljongen är lite försenat. Tillträde förväntas vara i början av 
juli. Bygget pågår.   
 



3. Föregående protokoll – uppföljning 
• Elever i åk 8 är intresserade av att ha extra-matte efter skoltid för att kunna höja sig i 

betyg. (Prata med M.K) 
• Fråga om PULS – ska det fortsätta och hur utvärderas det? Utvärdering sker genom 

att fråga eleverna om deras egen upplevelse. Enkät till undervisande lärare.  
• Diskussion öppnades kring andra sätt att hitta koncentration och uthållighet 

(mindfulness, yoga, promenader mm.) 
 

4. Inkomna frågor 
• Fråga om avslutningsfesten gällande tider (alla frågor tas med Calle Drugge) 

 
5. Övriga frågor 

• Var har de utomhusidrott egentligen?  
• Skolgården – önskan att göra en gemensam skolgård med Värmdö gymnasium 
• En fortsatt önskan om förstärkt undervisning/läxtid i matematik.   

 
 

6. Arbetsgång 
• Enhetsledarna lägger ut påminnelse på klassbloggarna ca. 2 veckor innan rådet. Där 

står mejladressen till klassrepresentanterna.  
• Senast söndag innan mötesdagen (som alltid är en torsdag) mejlar 

klassrepresentanten sina inkomna frågor till respektive enhetsledarna. 
• När protokollen publiceras på hemsidan läggs det ut i klassbloggarna att ett nytt 

protokoll finns tillgängligt. 
 
 
 
 
 
 

           
  
 

 
 
 
 
 
 
 


