
 

 

Skolråd F-6 210506 minnesanteckningar 
 
Deltagare: 
 
Tegelbo 
Christina Palm 
 
Bakgården 
Anna Holmqvist 
Mona Karlsson 
 
Sörgården 
Andreas Tollwe 
 
Norrgården 
Rebeca Villareal 
 
Åk 4 och 6 
Elin Holmén 
 
Åk 5 
Nasim Aghili 
 
Kalle Enström, Rektor 
 
Vi pratade om följande: 
 

• Händelsen utanför Årstaviken 28 april, information till alla vårdnadshavare är utlagd 
på Skolplattformen. 

• Skolavslutningen: Inget stort och gemensamt i år heller tyvärr, information kommer 
från enheterna. 

• Skolgårdsytan där Lilla Dalen låg. Vi samarbetar med SISAB om utförande och 
kostnad. Arbete och utrustning är i en första fas beräknat till 637 000, där skolan står 
för knappt hälften av den kostnaden. Mer information i Rektorsbrevet i maj. 
Frågor kom även om belysningen vid den ytan, Kalle tar med det till SISAB. 

• Kalle förklarade även att skolan från hösten kommer att gå tillbaka till bloggarna, som 
ett komplement till Skolplattformen när det gäller information till vårdnadshavare. 
Mer information kommer i samband med skolstarten i augusti. 
 
 

• Frågor från tidigare protokoll: 
 
Bakgården: Om toaletterna: Vi följer upp städningen som görs 2 ggr/dag, för att se att 
den fungerar som den ska. Allmän uppfräschning sker i samband med storstädning 
under sommaren. 
 



 

 

Lukt vid tömning av fettavskiljare, närmast Bakgården. Vi har kollat upp men det 
visar sig att vi tyvärr inte kan styra datum och tid. Däremot kan vi meddela datumen 
till medarbetarna så att verksamheten kan anpassas vid behov. 
 
Sörgården: Förslag kom att vi skulle sätta upp bilder på de pedagoger som är på 
enheten, som är vikarier kortare eller längre tid. Bra förslag, bilderna sitter nu uppe 
vid ingången vid vaktmästeriet. 
 
 
Nya frågor: 
 
Tegelbo: Önskemål om rullande tider för APT, även om det verkar svårt utifrån 
organisationen. Kalle förklarar att det stämmer att det inte kommer att gå att ändra 
tider för APT, den ligger på en gemensam tid på skolan, torsdagar 16.00-17.00. Det 
går då att samla all personal vid behov, även om APT oftast genomförs i mindre 
grupper. 
 
Ytterligare frågor från Bakgården, efter mötet: 

 
- Det finns ett starkt önskemål om att få ha föräldramöten i klasserna när höstterminen drar igång. 
Även om det blir digitalt så är det viktigt att det blir av.  
Jag förstår och tar den frågan vidare till enheten och biträdande rektor Susanne. 
- Går det att flagga upp tydligt för alla föräldrar inför enhetsråd och skolråd? Till exempel göra en 
extra nyhet på Skolplattformen och uppmana alla att höra av sig till sin representant, så fler föräldrar 
vet om att det är på gång? 
Ja, det ska vi göra. Om jag inte är helt fel ute så har vi gjort så tidigare men inte vid det senaste 
tillfället. 
- Vi pratade på enhetsrådet om akustiken i matsalen och att nya stolar ska köpas in, går det att göra 
mer åt ljudnivån och finns det planer på det? 
Nya stolar på väg, det stämmer. I övrigt finns ingen planering för lokalen och ljud. 
- Jag hade också tänkt fråga på Skolrådet om våra barn stannar på Bakgården även nästa termin, det 
fick jag information från klasslärare igår att de blir så det verkar vara bestämt! 
Det stämmer, de är kvar på Bakgården. 
Och ett medskick jag fått från många föräldrar och från mig själv som också är viktigt: allt har 
fungerat förvånansvärt bra det här året trots allt, pedagogerna gör ett fantastiskt jobb! 
Jag håller med, de gör ett jättefint jobb. Tack för att du och övriga föräldrar säger det, det 
betyder mycket för dem! 

 


