
Minnesanteckningar Skolrådet Årstaskolan F-6 respektive 7-9 
(längre ned) 
Datum: 211209 

Deltagare, namn och enhet: 

Tegelbo: Fanny Aulin 

Norrgården: Tomas Ardell 

Åk 4: Rebecca Villarreal 

Åk 5: Ylva Eriksson 

Rektor Kalle Enström 

 

Information från skolan: 

• Aktuellt om pandemiläget 

 

Frågor och funderingar från enheterna: 

Tegelbo/F-klasser: 

• Raster och rastaktiviteter. Det efterlyses fler vuxenledda aktiviteter. 
• Idrottslektion oftare än en gång/vecka? Ingen timplan för det i nuläget. 

Sörgården/Åk 1 

• Inga deltagare och inga frågor 

Bakgården/Åk 2 

• Inga deltagare och inga frågor 

Norrgården/Åk 3 

• Vi undrar hur Årstaskolan tar upp sex, samtycke, relationer och porr på ett åldersrelevant 
sätt i låg och mellanstadiet?  
Vi vet idag att en del pojkar vid så tidigt som i lågstadieåldern börjar titta på porr och det 
känns viktigt att veta hur Årstaskolan pratar om detta med eleverna. Finns det i kursplanen 
så att alla elever får likvärdig information eller har kuratorn några lektioner med barnen? Har 
ni externa föreläsare ni bjuder in för detta? 
Oerhört svåra ämnen men ack så viktiga och skolan har ett stort ansvar här då inte alla 
föräldrar pratar om detta med sina barn. 
 
Det finns massor att läsa men på denna sida finns material som riktar sig till låg och 
mellanstadiet; sexochrelationer.se 

• Vi arbetar med att ta fram vår progression för hur vi ska jobba med de här och andra 
områden som tas upp i Läroplanens inledande delar. Vårt sätt är att samla relevant, prövat 
och åldersadekvat material på vår egen sida Årstas viktigaste sida – En sajt från Årstaskolan 



 

Åk 4 och 5: 

• Kommunikation mellan föräldrar, svårt att nå varandra, gäller även åk 5. 
Vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter i Skolplattformen. 
Mer information i rektorsbrev. 
 
Vi diskuterade om duschande efter idrotten. 

•  

Åk 6: 

• Inga deltagare och inga frågor 

 

Protokoll Enhets- och Föräldraråd åk 7–9 
Torsdag 9/12 2021 
 
 
Närvarande 
Skolan: Pontus (biträdande rektor åk 7–9), Simon (enhetsledare åk 7), Linda (enhetsledare åk 
8), Anna (enhetsledare åk 9) 
 
Vårdnadshavare  
Representanter från alla årskurser är med, totalt 10 deltagare.    
 
Protokollförare:  
 
 

1. Enheterna informerar:  
 

• 7orna: börjar lära känna varandra, bli varma i kläderna. Det rullar på bra. Tre 
nygamla elever är på väg tillbaka, dvs. elever som slutade efter sexan. 
 

• 8orna: har jobbat mycket med sammanhållningen denna termin då den inte var 
den bästa förra läsåret, skolbio på gång i januari.  
 

• 9orna: det mesta rör sig om gymnasieval och betyg. 
 

 
2. Skolan informerar 

 
• Covid: just nu hög frånvaro, den högsta sedan pandemin började denna vecka. 

Vad det beror på vet vi inte. Vi har just nu två klasser på skolan där gurgeltest 
ska göras då vi har konstaterade covidfall i dessa klasser. Utifrån det resultatet 
tas sedan beslut i samråd med skolöverläkare om flera skulle vara smittade.  

   



• Lovskola: har vi haft på höstlovet, kommer att ha på sportlov och påsklov. Ett 
bra tillfälle för de som behöver  kunna komma ikapp. Pontus kommer att kalla 
de elever som inte är behöriga i svenska, matte och engelska så får de som inte 
vill tacka nej.  
 
 
 

3. Föregående protokoll  
 

• Kvarstående: Grönsaksbordet i skolmatsalen upplevs som litet med begränsat 
utbud? Ej fått återkoppling från elevråd. Vi tar det nästa enhetsråd. 
 
 

4. Inkomna frågor  
 

• Vikarier. 
Vi har denna termin haft många sjuka lärare och behövt många vikarier. De vikarier vi på 
skolan haft att tillgå får främst täcka upp i de yngre årskurserna vilket tyvärr kan leda till att vi 
inte kan få vikarier till högstadiet. 
Vi försöker såklart att få så bra vikarier som möjligt men har förstått att vissa släppt eleverna 
för tidigt eller upplevts som slöa och slappa.  
De flesta lärare som är sjuka/vabbar ger oftast vikarieinstruktioner och kan finnas på teams.  

 
 

5. Övriga frågor 
Duscharna på idrotten: många elever duschar inte och går med idrottskläder hela dagarna. 
Då det inte finns någon möjlighet att duscha och byta om i avskildhet väljer många att avstå. 
Vi har tidigare satt upp duschdraperier men de har dragits ner. Men nu finns eventuellt en 
möjlighet att bygga någon sorts vägg för att avskilja men det kommer inte att fungera att 
bygga bås. 
 
Kommunikation mellan lärare och elever:  
Flera vårdnadshavare upplever att det är många olika kanaler där informationen och då främst 
angående proven inte alltid stämmer överens. Viktigt att all information är samstämmig. 
Alla ämnesplaneringar ska finnas på planering och bedömning på skolplattformen men så är 
inte fallet.  
Veckobrev ska finnas på bloggen men även på skolplattformen. 
 
Eleverna ska ha högst två prov/större inlämningsuppgifter per vecka och då inte samma dag. 
Detta verkar inte följas från lärarnas håll.  
 
Bra om kommunikationen mellan hem och skola blir tydligare så alla vet vad som förväntas.   
 
Finns det möjlighet att ställa samman en lathund för vårdnadshavarna var de kan finna olika 
typer av information? Denna skulle förslagsvis kunna mailas ut i början av terminen. 
 



Prov och betyg kommunikation: 
Vi diskuterade hur en eventuell sänkning av betyg kommuniceras. Och hur de som har extra 
anpassningar kan få dessa tillgodosedda genom att få längre provtid, göra prov muntligt mm.   
 
  
 
 
 
Arbetsgång 

1. Enhetsledarna lägger ut påminnelse via veckomeddelande ca. 2 veckor innan rådet. 
Där står mejladressen till klassrepresentanterna.  

2. Senast söndag innan mötesdagen (som alltid är en torsdag) mejlar klassrepresentanten 
sina inkomna frågor till respektive enhetsledarna. 

3. Respektive enhetsledare mejlar protokoll till sina klassrådsrepresentanter efter mötet. 
4. Protokollet sammanfogas med protokollet från Föräldraråd F-6 och delas när det är 

klart. 
 

Nästa skolråd: torsdag 31 mars 2022 

 


