
Minnesanteckningar från Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2020-10-20 

Tid: kl. 17.00-18.00 

Plats: Skolans matsal 

 

Närvarande/Frånvarande 

Elisabeth Söderberg F-klass 

Tove Hagström Åk 1 

Kristina Ek Åk 2 

Mona Lindström Åk 3 

Frånvarande: Helena Riihiaho Åk 4 

Frånvarande: Andreas Lind Åk 5 

Anna Hedberg Åk 6 

Emma Ros Lärarrepresentant 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

  

Sekreterare för mötet: Emma Ros 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

2. Föregående möte 

- Bilder på personal önskas, kommer på hemsidan inom kort.  

- Hyllor/hängare i korridoren på plan 1 har önskats och detta har nu satts upp vilket är 

jättebra. 

 

 

3. Från skolledning 

- Annika anser det oerhört viktigt med ett gott samarbete mellan skola och hem. Här är 

Skolrådet en viktig del. Nu under Corona blir det ännu viktigare då det inte är 

föräldramöten på samma sätt som det brukar. Representanterna i Skolråd blir viktiga i 

detta samarbete. Att tala gott om skolan inför barnen är också viktigt. Har man som 

förälder åsikter är det bra att man hör av sig direkt till skolan.  

- Organisation detta läsår: Ett flertal nya elever har börjat under ht-20, lite varierande 

storlek på klasserna, men ändå små i förhållande till kommunen i övrigt. 

- Personalläget (F-3, 4-6): En lärare per årskurs arbetar 100%. Ella (f-klassen) är 

sjukskriven, men vi har fått in en lärarutbildad vikarie, Nalin Karro, som i första läget 

kommer att vikariera fram till jul.  

- Personal Fritids: Angelica Brink är nu anställd på 75% som elevassistent under skoldagen 

och barnskötare på Fritids. Hon påbörjar sin tjänst den 2/11-20. Vi har dessutom två 

mycket bra vikarier, Linn och Vidar som kommer att arbeta fram till jullovet som 

elevassistent/barnskötare.  Linda Mickelsson har avslutat sin tjänst. Ulla Söderholm 

kommer att vara sjukskriven under tre månader. Vi ska nu, utifrån det ökade 

personalläget, se över var och när resurser behövs under skoldagen för att organisera 

verksamheten på bästa sätt.  

- Utvecklingssamtalen ska fr o m detta läsår förläggas tidigt på terminen för att vara 

framåtsyftande, elever och vårdnadshavare ska bli mer och mer delaktiga i planeringen. 

Långsiktigt ska utvecklingssamtalen vara elevledda (ffa för de äldre eleverna) och 

förberedas/dokumenteras på Unikum, både i skolan och i hemmet. Om föreslagen 

utvecklingssamtalstid inte fungerar kan vårdnadshavare i första hand byta med någon i 

klassen, i andra hand kontakta läraren för att hitta en ny tid.  

 

 



4. Från personal (skola och fritids) 

 

- Förkylda elever ska stanna hemma. Om milda symptom kvarstår länge – kommunicera 

med lärare innan man skickar barnet till skolan. 

- Skicka med extra ombyte nu när vädret blir kallt/blött.  

- Fortsätt att vara noggranna med närvarolistan på fritids. Lämna över eleven till 

fritidspersonal om lämningen sker under fritidstid på morgonen. Om eleven kommer till 

7.45 behöver föräldrar inte lämna över. Säg till fritidspersonalen vid hämtning på 

eftermiddagen.  

- Elever får inte ha med sig godis, fikabröd eller söta drycker (ex.festis) till skolan. 

- Nötförbudet på skolan gäller alla typer av nötter.  

 

5. Från föräldrar 

- Fritids och fritidspersonalen: Det finns önskemål om att anpassa verksamheten för att 

utmana (ffa de äldre) eleverna och skapa meningsfullhet. Skolan arbetar för att organisera 

detta med en genomtänkt röd tråd och samsyn i fritidsverksamheten.  

- Hur/När/Var får eleverna leka i skogen? Detta ska tydliggöras för elever och föräldrar. 

- Hur kan Fritids använda skolgården på ett mer pedagogiskt och strukturerat sätt?  

- Även fritidslokalerna bör ses över; bland annat önskas ett lugnt rum.  

- Önskemål om närmare information kring Fritidsverksamheten. T.ex. ett Instagram-konto 

med material som sedan kan pratas kring hemma. Positivt med bilder.   

- Önskemål om att Aktivitetstavla för fritids sätts upp i korridoren för att informera 

föräldrar om vad som händer under veckan på fritids.  

- Det finns önskemål om att samtlig fritidspersonal deltar engagerat i elevernas aktiviteter. 

Många föräldrar upplever tyvärr motsatsen idag. 

 

- Förskoleklassen: Saknas information från läraren under vikarieperioden, men det är på 

gång. Nalin har nu fått tillgång till Unikum och kommer att lägga ut Veckobrev. 

- Bornholm har pausats under några veckor, men pedagogerna kommer att samarbeta kring 

detta för att fortsätta arbetet i klassen. Bornholm-arbetet i f-klassen kommer att 

intensifieras under en period för att komma i kapp. 

- Toaletten vid förskoleklassens klassrum – hur ofta städas den? Har varit ett problem förut. 

Annika undersöker detta. 

 

 

6. Lokalen/Skolfastigheter 

- Undersökning (ev. fukt och mögel) av hela fastigheten pågår. Vi inväntar svar och 

kommer att meddela så fort vi vet. 

- Hur ser det ut i idrottssalen? Annika ska kolla med Skolfastigheter. 

 

7. Övrigt 

- Skolrådsrepresentanterna ska dela sina kontaktuppgifter med föräldrarna i respektive 

klass. Detta för att föräldrarna i varje klass ska kunna delta i t.ex. mejllistor och ev. 

Facebook-grupper. 

 

8. Nästa Skolrådsmöte 

19 januari 2021 kl. 17.30-18.30 Järlåsa matsal 

 

 


