
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2021-03-23 

Tid: kl. 17.30-18.30 

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

 

Kallade:   

Elisabeth Söderberg F-klass 

Tove Hagström Åk 1 

Kristina Ek Åk 2 (ej närvarande) 
Mona Lindström Åk 3 (ej närvarande) 
Helena Riihiaho Åk 4 (ej närvarande) 
Andreas Lind Åk 5 (ej närvarande) 
Anna Hedberg Åk 6 (ej närvarande) 

Ella Löfström Lärarrepresentant 

My Pike Fritidsrepresentant 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

  

Sekreterare för mötet: Ella Löfström 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

 

2. Föregående mötesanteckningar 21-01-19 

 

- Snabbgenomgång av anteckningarna 

- Inga frågor 

 

3. Från skolledning 

- Distansundervisning i moderna språk för åk 6 fortsätter och fungerar bra. Utomhusidrotten 

fortsätter också som förut. 

- Covid_19 läget är som förut, skolledningen påminner om att stanna hemma vid minsta 

symptom. 

 

4. Personalläget:  

- Ella är tillbaka i förskoleklassen efter påsklovet på 100%. 

- Nalin kommer också att arbeta i förskoleklassen på 75% terminen ut,  

- Kristin kommer tillbaka efter sin föräldraledighet och kommer att arbeta 75% i åk 1. 

- Aishu är kvar i klassen april ut på 100%. 

- Vidar kommer att vara kvar på skolan terminen ut. 

- Ingrid är fortsatt sjukskriven 

- Ulla är tillbaka på 100%  

- Linn kommer att vara kvar april, ut som det ser ut nu. 

- Maria är en ny vikarie och hoppar in vid behov. 

 

5. Nationella prov i åk 3 pågår 

 

6. Vi hade brandövning idag tisdag den gick väldigt bra, allt fungerade som det skulle. 

 

 

7. Information från lärarlaget 

- Ingen info 



 

 

8. Information från Trygghetsteamet 

- Språkprojekt har startat och introduktionen har gått bra, fritids är också med i projektet. 

För mer information se tidigare utskick på Unikum. 

 

 

9. Information från Fritids 

- Påminnelse till föräldrar om vikten att svara på Forms-blankett inför ledigheter. 

- Sommarlovsledigheten kommer att finnas på Forms efter påsk, svara så fort Ni vet.  

- Fritids är stängt vecka 27-30. 

- Gemensamma rastaktiviteter/lekar kommer att påbörjas efter påsk. Aktuella 

rastaktiviteter/lekar sätts upp på en tavla i trapphuset och personalrum. 

- Teaterprojekt är på gång snart. 

- Lugna rummet är nymålat, nu väntar vi bara på de möbler vi beställt. 

- Ett Instagramkonto för fritids är skapat, fritidspersonalen uppmanar fler föräldrar att följa 

kontot. 

- Trivselregler kommer att göras tillsammans med elever för att skapa trygghet och en bra 

miljö för eleverna. 

 

10. Föräldrafrågor 

- Förskoleklassens föräldrar efterfrågar mera information av personalen i förskoleklassen. 

- Åk1 önskar mera information om Instagram-kontot.  

 

 

11. Lokalen/Skolfastigheter 

- Städskador åtgärdas under sommarmånaderna, troligtvis under de veckor fritids är stängt. 

 

 

12. Övrigt 

 

 

13. Nästa Skolrådsmöte 

Tisdagen den 7 september kl. 17.30-18.30 

 

 

 


