
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2021-09-07 

Tid: kl. 17.30-18.30 

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

 

Närvarande:   

Tove Hagström F-klass 

Elisabeth Söderberg Åk 1 och åk 2 

Johanna Thor Sanai Åk 2 

Ingen representant Åk 3 

Mona Lindström Åk 4 

Ingen representant Åk 5 

Sara Grabbe Åk 6 

Nalin Karro Lärarrepresentant 
Angelica Brink Ansvarig Fritids 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

  

Sekreterare för mötet: Annika & Angelica 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

 

2. Föregående mötesanteckningar 21-03-23 gicks igenom kortfattat 

 

 

3. Från skolledning 

- Det har varit en positiv skolstart. Det känns roligt att kunna starta det nya skolåret med en 

ny fin rastbod på plats, fylld med en massa roliga leksaker. Vi har påbörjat 

Trivselledarprogrammet och utsett TL-ansvariga på skolan (Angelica och Pernilla) samt 

TL-ledare i klasserna. Det rullar på bra och det är en positiv stämning. Vi har påbörjat ett 

utvecklingsarbete kring elevhälsan på skolan där Elevhälsoteam och övrig skolpersonal 

arbetar tätt tillsammans, hela tiden med våra ledord Trygghet/Trivsel/Kunskap i fokus. 

Utvecklingssamtal kommer att ske inom kort. Det kommer att bli två heldagar då vi har 

schemabrytande aktiviteter på skolan där all personal ingår utom de som sitter i 

utvecklingssamtal den dagen. Vi har fått ordning i biblioteket tack var Maria och Mimmi 

som organiserat upp det jättefint och kategoriserat all litteratur. Nu finns dessutom ett 

utlåningssystem och en bokningslista. Vi ska se över om vi också ska köpa in lite ny 

litteratur till biblioteket. 

- En uppmaning och påminnelse till alla vårdnadshavare att ta för vana att uppdatera era 

kontaktuppgifter på E-BarnUngdom. Det är jätteviktigt att det görs då skolan utgår från 

dessa uppgifter om vi behöver komma i kontakt med er. E-BarnUngdom länkas till 

Unikum.  

- Restriktionerna har som bekant lättat något och kommer vid slutet av september att lätta 

ytterligare. Vi hoppas att det går åt rätt håll nu. Dock fortsätter vi att vara ute så mycket 

som möjligt, är noggranna med handhygien och vi uppmanar er att hålla era barn hemma 

vid symptom. 

 

4. Personalläget 

- Emma Ros, lärare, är tjänstledig under ht-21 då hon kompletterar sin examen med 

behörighet i SO. 



- Nalin Karro, klasslärare åk 1, är vikarie för Emma ht-21. Nalin är i åk 1 och Ingela är 

under höstterminen i åk 4. Till vårterminen kommer Ingela ta åk 1 och Emma kommer 

tillbaka och tar då åk 4.  

- Maria Flink Opoku, pedagog, är visstidsanställd ht-21 (Drama och kreativt skrivande samt 

fritids). Maria arbetar 60% i nuläget. 

 

 

5. Information från lärarlaget 

 

- Ingen särskild information 

 

6. Information från Fritids 

- Angelica Brink är numera ansvarig på Fritids. Angelica informerar om att det kommer att 

bli en TL-dag för ansvariga och TL-ledare måndag 13/9 på Vänge skola. Info läggs ut på 

Unikum för berörda. 

- Vi planerar att ha en invigning och namngivningsceremoni för vår fina rastbod. Mer info 

kommer! 

- Likaså ska Fritids ha invigning av Lugna rummet. 

 

 

7. Föräldrafrågor 

- Kan föräldrarådet hålla i en aktivitetsdag? För sammanhållning och vi-känsla. Föräldrarna 

tycker att det vore bra med en ”Fixardag”. Två föräldrar tar på sig att prata ihop sig och 

sedan komma med ett förslag till övriga. 

- Blir det något fysiskt föräldramöte i höst? Svaret är tyvärr nej. Vi hoppas kunna ha det 

snart igen. 

- Föräldrar önskar att även de yngre barnen får ha drama med Maria Opoku. 

- Enligt någon förälder är hemsidan inte uppdaterad sedan 2019. Stämmer det? Annika 

tycker det låter konstigt, men ska undersöka saken. 

- Det finns önskemål om mer information från klasslärare om aktiviteter under veckan. Det 

gäller t ex. TL-aktiviteter.  

 

 

8. Lokalen/Skolfastigheter 

- Renovering efter städskador/Fuktskador är nu klar. Slutbesiktning är på gång.  

- Det finns behov av fler arbetsplatser på skolan och man har inlett ett samarbete med 

Fritidsklubben för att kunna samutnyttja lokaler i källaren. Detta ligger dock just nu på is 

då Fritidsklubbens lokaler ska utredas. Vi inväntar svar på det för att kunna gå vidare. 

- Förskolan ska flytta till baracker men detta ligger på is då man inte fått bygglov ännu. 

Tyvärr påverkar detta skolgården som då är förminskad. Dock har vi utökat skogsområdet 

och har nu fler rastvärdar ute på rasterna där en är ansvarig för skogen och är där hela 

tiden. 

 

 

9. Övrigt 

 

 

10. Nästa Skolrådsmöte 

Tisdag 9 november 2021 kl. 17.30. Annika skickar en ny TEAMS-länk. 

 

 


