
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2021-01-19 

Tid: kl. 17.30-18.30 

Plats: Digitalt möte via TEAMS-länk (som mejlats ut) 

 

Kallade:   

Elisabeth Söderberg F-klass  

Tove Hagström Åk 1  

Kristina Ek Åk 2  
Mona Lindström Åk 3 (ej närvarande) 
Helena Riihiaho Åk 4 

Andreas Lindh Åk 5 

Anna Hedberg Åk 6 

Mimmi J Berger Lärarrepresentant 

Angelica Brink Fritidsrepresentant 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

 Sekreterare för mötet: Mimmi J Berger 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

2. Föregående mötesanteckningar 20-10-20 

 

3. Från skolledning 

- Corona och distansundervisning i moderna språk för åk 6, utomhusidrott i så hög 

utsträckning som möjligt. 

- Påminnelse om att fortsatt stanna hemma vid minsta symptom. 

- Personalläget: Ella kommer tillbaka till skolan fr o m 1 feb, i början på 50 %. 

- Utvecklingssamtal via TEAMS. Kallelse kommer från klasslärarna. Hemmet förbereder 

tillsammans med sitt barn i Unikum. Mer information kommer. 

- Nationella prov för åk 6 är inställda. Alternativa bedömningsmöjligheter planeras. NP i åk 

3 genomförs. 

- Kommunenkät för elever sker i skolan, kommunenkät för vårdnadshavare kommer via e-

post. Vi uppmanar alla att genomföra enkäten då det ger skolan värdefull information.  

- Trygghetsteam på skolan med representanter från elevhälsan (skolkurator Olivia, 

skolsköterska Christina), lärarna (Katarina åk 2, Fredrika åk 4) och fritids (Angelica) 

träffas varje vecka och planerar hälsofrämjande och -förebyggande arbete på skolan. 

- Annika påbörjar sin rektorsutbildning nu och de dagar Annika inte är tillgänglig träder 

biträdande rektor Carl Hedberg in. Carl är sedan tidigare insatt i skolans verksamhet. Carls 

kontaktuppgifter kommer att skickas ut. 

 

4. Information från klasslärare 

- Samtala gärna med barnen om språkbruk och bemötande elever emellan. 

- Personalen är tacksamma för visad hänsyn vid lämningar och hämtningar (föräldrar går 

inte in i skolbyggnaden). 

 

5. Information från Fritids 

- Teaterprojekt för de äldre barnen i åk 3 planeras. 

- Skola24 kommer att införas även på Fritids. 

- Gemensamma rastaktiviteter/lekar för förmiddagsrasten kommer att påbörjas fr o m nästa 

vecka. Aktuella rastaktiviteter/lekar sätts upp på en tavla i trapphuset. 

- ”Lugna rummet” färdigställs inom ett par veckor och ska finnas tillgängligt för att kunna 

ha en lugn plats att vistas i under fritidstid. 



- Ett Instagramkonto för fritids är skapat. Inbjudan till föräldrarna kommer när aktivitet på 

kontot påbörjas. 

 

6. Föräldrafrågor 

 

Förskoleklass: 

- Mer information om vad som händer önskas tidigare. 

- Specifika händelser kring enskilda barn som inträffar – Annika önskar att vårdnadshavare 

kontaktar personal direkt så att vi kan stötta barnen på bästa sätt. 

- Önskemål om föräldramöte via Teams för att få se ansikten på personal. 

- Finns frågor kring trafiksituationen/ombyggnationen av förskolan. Annika skickar ut ny 

information så snart vi får någon. 

 

Åk 1  

- Barnen behöver påminnas om att få med sig sina ytterkläder när de åker hem från skolan. 

- Grinden måste åtgärdas. Annika har kontaktat Skolfastigheter vid ett flertal tillfällen 

beträffande grinden, senast idag. Väntar svar.  

- Några föräldrar har upplevt bristande information kring lärarbytet.  

- Många föräldrar upplever att några i personalen på Fritids bemöter barnen olämpligt. Annika 

önskar att föräldrar hör av sig direkt till henne så att vi tillsammans kan arbeta vidare med det. 

 

Åk 2 

- Önskar kunna se den information som fyllts i via forms (kring t ex lovdagar) i efterhand 

alternativt att schema för fritids under loven sätts upp så att man kan se vilka dagar barnen är 

anmälda till fritids eller är lediga. Det underlättar vid snabba förändringar kring ledighet. 

 

Åk 4 

- Önskar att fritidstelefonen besvaras med ”Järlåsa fritids” och namn på personalen som 

svarar. 

 

Åk 5 

- Önskar få möjlighet att titta igenom kvarglömda kläder. Föräldrar kan meddela 

fritidspersonal så ställs klädlådorna ut. 

- Plus till digitala lösningar! 

 

 

7. Lokalen/Skolfastigheter 

- Möte om rinkens placering 21-01-13. Information finns på Unikum. 

 

8. Övrigt 

 

9. Nästa skolrådsmöte 

Tis 23 mars kl 17.30-18.30, via TEAMS. Annika skickar ut länk. 

 

 

 


