
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2022-10-11 

Tid: kl. 17.30-18.30 

Plats: Skolans matsal 

  

Kallade:   

F-klass Nina Norling  nina@nnhastsport.se 

 

Åk1 Matilda Norling  matilda@nnhastsport.se 

 

Åk 2 Ellinor Thunarf ellinor.thunarf@gmail.com 

Åk 3 Madelene Järpenge 

Elisabeth Söderberg 
mjarpenge@gmail.com 

elisabeth.ohn@hotmail.com 
Åk 4 Kristina Ek 

Elin Eriksson  
rekasta@hotmail.com 

elin_ericsson11@hotmail.com 
Åk 5 Linn Henningsson linn.henningson@gmail.com 

Åk 6 Maria Kjölvmark  

Björn Pagnell 

pagnell82@hotmail.com 

maria.kjolvmark@gmail.com 

Lärarrepresentant 

rullande schema 

Ella, Katarina, Kristin, 

Ingela, Nisrin, Mikaela, 

Fredrika 

  

Fritidsrepresentant 

rullande schema 

Ingrid Bohlin Haglund   

Rektor Annika Tillander Berg   

  

Närvarande: Nina Norling, Ellinor Thunarf, Madelene Järpenge, Elisabeth Söderberg, Kristina Ek,  

Elin Eriksson, Maria Kjölvmark, Ella Löfström, Ingrid Bohlin Haglund, Annika Tillander Berg. 

 

Frånvarande: Matilda Norling, Linn Henningsson, Björn Pagnell 

 

Sekreterare för mötet: Annika skriver idag.  

Rullande schema fr o m nästa gång. Då skriver Elin Eriksson. 

  

1. Fastställande av dagordning 

 

2. Skolrådets syfte och innehåll 

Föräldrar i skolrådet vill hitta ett bra samarbete mellan hem och skola. Samarbetet är en 

grundpelare som också skolan helt håller med om. Skolrådet blir en kanal, man har en 
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möjlighet att se verksamheten från en annan vinkel. Det är viktigt att det blir ett 

diskussionsforum, en dialog. 

  

Vi ska försöka få ut dagordningen en vecka före mötet. Skolrådsrepresentanterna är med och 

bidrar till mötesinnehållet. De har kontakt med sin klass i god tid och skickar in punkter till 

Annika som sedan färdigställer dagordningen och skickar ut via mail.  

- Skolrådsrepresentanterna önskar möte 2-3 ggr/termin.  

 

3. Föregående skolrådsmöte 22-05-24 

- Utvärdering av ”Fixardagen den 19/5-22” 

 

4. Från skolledningen 

− Från skolans sida undrar man om ”Föräldrar på byn” är aktuellt? Det var i gång tidigare, men 

rann ut i sanden. Man har gjort specifika insatser vid behov. Under en period var det mycket 

skräp och krossat glas på förskolegården. Då fanns det finns en messenger-grupp där man 

kontaktade varandra och gick ut spontant. Idag har man förstått att den nya förskolegården är 

kul, det är många som vistas där utanför skoltid. Kan vara något att ta tag i till våren?! Viktigt 

att alla hjälps åt i detta. Vi vill ju alla ha en trevlig utomhusmiljö, både under skoltid och 

fritid. Tidigare var det problem med stenkastning vilket resulterade i att Securitas var här. Det 

finns något som heter ”Skolbilen” där Skolfastigheter är ansvarig. Annika ska kolla detta. 

− Skolfoto har mer och mer spelat ut sin roll och det är ytterst få vårdnadshavare som numera 

vill köpa enskilda bilder på sina barn. Detta har gjort att många skolor valt att ta bort den 

servicen. Antingen tar man inte skolbilder alls eller så nöjer man sig med gruppbilder. Skolan 

har behov av gruppbilder och har i år därför bestämt sig för att endast ta dessa. 

Skolrådsrepresentanterna hade önskat information om detta vilket skolan tar på sig och ska 

tänka på framåt. Det finns också ett önskemål om att man som förälder ska få möjlighet att 

välja om man vill ha enskild bild eller inte. Skolan ska diskutera detta vidare inför nästa läsår. 

Dock tar enskilda bilder mycket planering och tid i anspråk. Dessutom krävs det extra 

resurser för att kunna genomföra det. Till det försvinner en hel del av undervisningen den 

dagen vilket också är olyckligt. 

 

5. “Fixardag” eller ”Aktivitetseftermiddag” 

− Skolan vore tacksam om ”grillplatsen i skogen” kan bli klar så snart som möjligt. Detta hanns 

inte med i våras.  

− Det behöver förtydligas vem som ansvarar för ”Fixardagen”. I våras skulle det ha varit två 

personer från Skolrådet men det rann ut i sanden. Det blev Ulla som förberedde det mesta och 

frågan är om det är så vi ska ha det. 

− Skolrådsrepresentanternas roll blir att få fler att engagera sig. Det kan inte skolan göra. 

− Ett förslag som kom upp var att förlägga ”fixardagen” till en lördag eller söndag. Det finns 

många inom föräldragruppen med rätt kompetens för att t ex bygga ett vindskydd i trä och en 

grillplats. Annika bifogar en bild som inspiration. 

− Inte omöjligt att göra det en söndag. Det finns många med rätt kompetens i föräldragruppen. 

− Skolrådsrepresentanterna kollar i sina klasser och meddelar vilka som kan tänka sig att delta i 

detta projekt. Det kanske även lägger upp en intresseförfrågan på Järlåsa anslagstavla. 

 

 



6. Trygghet/Trivsel/Kunskap 

− Skolan har nu utökat med ytterligare en vuxenledd aktivitet på lunchrasten och det är fotboll 

på grusplanen. Olle håller i detta och vi har bestämt att dela upp dagarna mellan F-3 och 4-6.  

− Vi planerar även att få till en TL-aktivitet under lunchrasten.  

− Till detta arbetar vi med sk. lekpar för att få fler elever att interagera med nya kompisar och 

på så vis även försöka bryta samvaro som inte alltid är så gynnsam. 

− Vi arbetar också fokuserat med integration på skolan då vi numera har en grupp elever (i de 

flesta klasserna) som av trygghetskäl och av språkskäl håller sig för sig själva. Det är 

jätteviktigt att vi vuxna finns i närheten och uppmuntrar till svenska samt till lek med andra. 

− Från skolans sida är vi jätteglad att flera skolrådsrepresentanter redan initierat aktiviteter 

utanför skolan för att få till en sammanhållning och också hjälpa till med integration. 

− Det finns förslag på att låta ”Fixardagen” i vår bli en ”Kulturdag” där flera olika kulturer 

presenteras på olika sätt. Vi ska prata vidare om detta. 

− Skolrådsrepresentanterna är mycket nöjda med det läsprojekt och de läsinsatser som numera 

görs. 

− Frågan om språkbruk kom upp och från skolans sida är det något vi fortsätter att arbeta med 

dagligen. Det står tydligt i våra gemensamma Trivselregler att ”Vi använder ett trevligt 

språk”. Skolrådsföräldrarna anser att det också vilar ett stort ansvar på föräldrar här. Det 

handlar om att jobba med ett bra språkbruk både i skolan och hemma. 

− Ett tips är att varje dag gå igenom ”sms” på sitt barns mobil. Det gör några föräldrar. Där kan 

man se att språkbruket inte alltid är det bästa.  

 

7. Från lärarlaget  

− Ingen speciell fråga 

 

8. Från Fritidslaget 

− Föräldramöte på fritids den 20/10 kl. 18.00-19.00 

  

9. Föräldrafrågor 

− Skolgård, man undrar vad som händer. Skolan får ingen information heller trots att 

skolledning ligger på mycket.  

− Fritids ser att det är mycket trafik runt skolgården. Både skola och Skolrådsrepresentanter är 

oroliga för att säkerheten påverkas. 

− Cykelställ är för högt, varför står det där?  

− Vi klätterställningen ska det finnas ”fallsand”. Varför gör det inte det? Annika ska kolla detta 

igen. 

− Föräldrar på nya förskolan har blivit hänvisade att gå över skolan för att komma till förskolan. 

Detta har gjort att fritids upplever att det rör sig en hel del vuxna (okända) på skolgården. Det 

finns en annan väg för dem att gå. Annika ska påminna ansvarig på förskolan om detta. 

− Skolrådsrepresentanterna ska skriva ihop någon om sin oro över situationen på skolgården. 

Skolan är tacksamma för att de hjälper till att trycka på.  

− Kan man göra källaren lite mysigare? Lite trevligare? Bättre belysning? Annika ska se över 

detta. 

  

10. Lokalfrågor 

  



11. Övrigt 

 

− Hur ser det ut med personalansvar på skolgården på morgonen? Ninel och Linn finns ute från 

07.20, 7.30. Olle har ansvar över de barn som är på morgonfritids. 

 

12. Nästa Skolrådsmöte 

− Tisdag 15/11 kl. 17.30-18.30 

 


