
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2022-02-16 

Tid: kl. 17.30-18.30 

Plats: Skolans matsal 

 

                    

Närvarande:  Representant för: 

Tove Hagström F-klass + åk 2 

Elisabeth Söderberg Åk1 

Kristina Ek Åk 3 

Sara Grabbe Åk 6 

Katarina Axén  Lärarrepresentant 

Angelica Brink Fritidsrepresentant 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

Frånvarande: Representant för klass 4 och klass 5. 

 

Sekreterare för mötet: Katarina 

 

 

1. Fastställande av dagordning 

   

 

2. Föregående mötesanteckningar 21-11-09 

 

- Föräldramöten och syftet med dessa. Skolrådsföräldrarna skulle återkomma med förslag.- 

Inga förslag har kommit förutom i årskurs 2 där man hade föräldramöte igår kväll. 

Föräldrarna ser som syfte att bygga broar med föräldrar och lärare. 

- Önskemål om föräldramöte på fritids.- Detta ska planeras in under våren. Angelica tar 

med frågan till Fritidslaget. 

- Önskemål om fler inlägg på Fritids Instagram – Detta kommer att komma i gång mer igen 

när vi har fler ordinarie personal på plats. Det har varit en tung period under pandemin 

med stor frånvaro. 

- Aktivitetsdag till våren. Mona Lindström och Sara Grabbe ansvarar för detta, planeringen 

fortsätter. Annika hjälper gärna till att informera på Unikum.- Önskemål från fritids att det 

byggs en grillplats med vindskydd. Förslag för Aktivitetsdag är onsdag 19 maj från 

klockan 15 och framåt. Från skolans sida ser vi att vi håller till på skolans område då alla 

föräldrar inte kommer att kunna komma redan kl. 15.00. Sara ska kolla hur det ser ut med 

skogen och tillstånd för att bygga en grillplats. Det blir grill och fika. 

 

 

3. Från skolledning 

- Det har varit en mycket tuff start på vårterminen med stor sjukfrånvaro bland personalen. 

Nu hoppas vi på en tid efter Covid. 

- Skolgårdslärande (rastbod, TL-program och rastvärdar) – Detta har legat nere ett tag men 

kommer nu att aktualiseras igen. Skolan har en plan. 

- Hela skolan fortsätter att gemensamt arbete med Elevhälsa utifrån våra ledord 

Trygghet/Trivsel/Kunskap. Elevhälsoteamet är involverat i detta arbete tillsammans med 

samtlig personal. 

- Trivselregler (Matsal, Fritids, Skola) är nu utarbetade i klassråd, elevråd, arbetslag. 

Annika ser till att de finns på hemsidan också. 

- Vårterminens utvecklingssamtal är igång. 

 



 

4. Personalläget 

- Nya lärare är:  

Mikaela Eriksson, 4-6 lärare, ansvarig för klass 4. 

Nisrin Majdalani, 4-6 lärare, ansvarig för klass 6. 

Tomas Marandi Roos, idrottslärare, har åk 1-6. 

 

5. Information från lärarlaget  

- Det sociala läget på skolan (vi har en del konflikter, grupperingar, attityd, påverkan av 

sociala medier, influencers etc.) – Det pågår ett arbete kring detta på skolan och 

skolkurator är inkopplad. Hon har många kloka och bra idéer som hon delar med 

personalen. Det handlar om att arbeta förebyggande. Vi på skolan ser också att det är 

viktigt att vi har med oss er föräldrar i detta. Viktigt att man pratar hemma om hur sociala 

medier påverkar och vad man ska undvika på nätet. Under skoltid är det mobilfritt. Vi 

pratade om att kalla till ett stormöte med alla föräldrar där Elevhälsoteamet pratar om 

dessa viktiga frågor. Annika tar upp detta i EHT-möte. 

 

 

6. Information från Fritids 

- Skola24 i gång. Dock är det en del föräldrar som fortfarande inte lägger in sina tider. 

Angelica kommer att påminna om detta. 

 

 

7. Föräldrafrågor 

 

- Föräldrarepresentanterna anser att vi tagit upp de frågor de hade med sig. 

- Fritids får beröm för den struktur och tydlighet som finns där nu. Stor skillnad mot förut. 

Angelica ska ta med sig detta till personalen på fritids.       

 

 

8. Lokalen/Skolgården/Skolfastigheter/ 

- Fortsatt dialog med Skolfastigheter & Miljöförvaltningen 

- Modulbygget är i gång 

- Skogen just nu avstängd 

 

 

9. Övrigt  

- Tove Hagström erbjuder sig att visa Järlåsa brandstationen för de klasser som ev. är 

intresserade. 

 

 

10. Nästa Skolrådsmöte tisdag 19 april kl. 17:30-18:30.  

- Annika skickar ut kallelse via TEAMS-länk. Dock hoppas vi på att kunna ha mötet på 

plats. Är det någon hellre är med via länk så går det bra. 

- Från lärarlaget är Mikaela Eriksson med. 

- Från fritids är det i dagsläget inte klart vem det blir, men någon kommer att representera. 

 

 


