
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2021-11-09 

Tid: kl. 17.30-18.30 

Plats: På plats i skolans matsal alt. via TEAMS-länk. 

 

Närvarande:   

Tove Hagström (TEAMS) F-klass 

Linda Gauffin Åk1 

Elisabeth Söderberg Åk 2 

Kristina Ek Åk 3 

Mona Lindström (TEAMS) Åk 4 

Ingen representant Åk 5 

Andreas Lind (TEAMS) Åk 6 

Emma/Mimmi/Ella/Nalin/ 

Kristin/Katarina/Fredrika/Pontus   

Lärarrepresentant 

rullande schema 

Ingrid Haglund Bohlin  Ansvarig Fritids 

Annika Tillander Berg Rektor 

  

Sekreterare för mötet: Kristin 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

 

2. Föregående mötesanteckningar 21-09-07 

 

 

3. Från skolledning 

- Höga förväntningar (Förväntansdokument) 

Vi pratar om att vi har höga förväntningar mellan lärare/personal, elever och föräldrar. 

- Skolgårdslärande (rastbod, TL-program och rastvärdar) 

Vi berättar att vi har en rastbod och om TL-programmet och TL-ledare, vi har fler 

rastvärdar för att få en tryggare miljö på skolgården. 

- Elevhälsa utifrån Trygghet/Trivsel/Kunskap (bl a Trygghetsenkät på fritids och i skola) 

Vi har gjort trivselenkäter både på fritids och i skolan. Dessa ska nu sammanställas i 

Elevhälsoteamet och sedan utvärderas för att se hur vi ska arbeta vidare. 

- Trivselregler (Matsal, Fritids, Skola) och konsekvenser 

Vi håller på att utarbeta trivselregler (hur vill vi ha det i skolan); i skolan, i matsalen, i 

klasserna och på fritids. Eleverna är med i utformandet via Klassråd och Elevråd. Sedan 

sammanställer personalgruppen reglerna. Dessa ska sedan finnas att tillgå på skolans 

hemsida. 

- Utvecklingssamtal via Unikum (en samsyn på skolan kring upplägg, viktigt med 

förberedelse) 

Viktigt att hemmet förbereder sin del inför utvecklingssamtalet, utvecklingssamtalen är 

framåtsyftande och ligger därför i början av varje termin. 

- Covidläget 

Restriktionerna är borttagna, men elever fortsätter att stanna hemma vid minsta symptom, 

och handtvätt är fortsatt viktigt. 

- Föräldramöten (syfte) 

Vi måste klargöra vad syftet är med föräldramöten, mycket av informationen kan ges på 

annat vis, t.ex. Unikum. Annika är också rädd om lärarnas arbetstid. Men skolan är inte 

principiellt emot föräldramöten, tvärtom. Dock måste vi klargöra VAD vi ska fylla 



föräldramöten med? Det är också viktigt att alla föräldrar vet vad som förväntas. 

Skolrådsrepresentanterna ska återkomma med förslag. Ett syfte är att skapa samarbete och 

arbeta tillsammans för barnens bästa.  

- Skolans hemsida är under uppdatering 

 

 

4. Personalläget 

- Rekrytering inför vt-22 

Emma Ros slutar då hon flyttar till Stockholm, Pontus har blivit erbjuden arbete inom 

friskolan och vill prova sina vingar där. Vi önskar dem lycka till. Rekryteringen är igång. 

Vi har fått in många ansökningar och Annika påbörjar intervjuer nästa vecka. 

 

 

5. Information från lärarlaget 

Lärarna hälsar att det var fint städat och iordningställt i klassrummen efter Halloween-discot. 

Det verkar ha blivit lyckat vilket är roligt att höra. 😊 

 

6. Information från Fritids 

- Förslag från föräldrar är en önskan om Föräldramöte för endast föräldrar med barn på 

fritids.  

- Föräldrar positiva till Instagram, men önskar fler inlägg! 

- Skola 24 för fritids är på gång. Angelica (admin.ansvarig Fritids) håller i detta. 

 

 

7. Föräldrafrågor 

- Hur går det med planering av Fixardag? 

Det blir en Aktivitetsdag till våren. Mona Lindström och Sara Grabbe ansvarar för detta, 

planeringen fortsätter, mer information kommer. Annika hjälper gärna till att informera på 

Unikum. 

- Det var många föräldrar som missat information om Halloween-discot. Det stod på 

dörrarna i skolan, men skickades inte ut. Till nästa år kan denna inbjudan skickas ut på 

Unikum. Det kan Annika göra om hon får inbjudan skickad till sig.  

- Önskan om mer ingående information i klassernas Veckobrev, om t.ex. Lucia. Ett förslag 

är att lärarna på Lärarmötet går igenom vilken info som ska läggas ut i Veckobrevet. Då 

får alla klasser samma info. 

 

F-klass: Ingen särskild fråga. 

Åk 1: Har frågor kring belöningssystem och hur ofta ges sötsaker? De önskar information 

kring hur belöningssystemet fungerar. Funderingar kring utmaningar för de elever som tycker 

skolarbetet är för lätt.  

Åk 2: Vill ha ett föräldramöte för att få igång ett samarbete, funderingar kring elever som 

tycker arbetet är för lätt men även de elever som har utmaningar.  

Åk 3: Önskar mer information i t.ex. veckobreven.  

Åk 4: Ingen särskild fråga 

Åk 5: Ingen särskild fråga 

Åk 6: Språkbruket på skolan, hur jobbar man med det? ”Språkprojektet” fortsätter svarar 

Annika. Men hon ska också påminna personalen om detta. Elever upplever att maten tar slut 

ibland. Finns alternativ mat? Annika svarar att det kan finnas rester från gårdagens mat, som 

ibland kan ta slut innan åk 6 kommer. Dock finns det alltid mat för alla elever, maten tar aldrig 

slut. 

 

 

8. Lokalen/Skolfastigheter 

- Slutbesiktning onsdag 10/11-21. 



Annika är med vid slutbesiktningen. Efter den ska Skolfastigheter delge Annika 

information om läget som hon i sin tur kan lägga ut på Unikum inom kort. 

- Fortsatt dialog med Skolfastigheter & Miljöförvaltningen 

Annika har löpande kontakt med Miljöförvaltningen som i sin tur har kontakt med 

Skolfastigheter kring inomhusmiljön. 

 

9. Övrigt 

 

 

10. Nästa Skolrådsmöte 

Onsdag 16 februari 2022, 17.30. Annika skickar ut dagordning och TEAMS-länk. 

 

 


