
Minnesanteckningar Skolråd Järlåsa skola 

  

Datum: 2022-05-24 

Tid: kl. 17.30-18.30 

Plats: Skolans matsal alt. via TEAMS-länk. 

 

Närvarande: Linda, Sofia, Stina, Fredrika, Ingrid, Annika, Elisabeth 

 

 

Sekreterare för mötet: Fredrika 

 

 

1. Fastställande av dagordning 

Uppdatera kallelselistan till nästa möte. Utgå från dagens minnesanteckningar. 

 

Uppdaterad lista till skolrådet.  

Tove Hagström F-klass 

Linda Gauffin Åk1 

Elisabeth Söderberg Åk 2 

Kristina Ek Åk 3 

Sofia Gauffin Treekrem-Runge Åk 4 

Elin Jonsson Åk 5 

Stina Björklund Åk 6 

Fredrika/Nisrin/Mimmi/Ella/ 

Kristin/Ingela/Katarina/Mikaela   

Lärarrepresentant rullande 

schema 

Ingrid Bolin Haglund Fritidsrepresentant. 

Rullande? 

Annika Tillander Berg Rektor 

 

Till hösten behöver vi se över vem som representerar varje klass. Detta är en fråga vi kan ta upp på 

föräldramötena till hösten. 

   

 

2. Föregående mötesanteckningar 21-04-19 

 

- Den psykiska hälsan. 

- Värdegrundsarbetet utifrån våra tre ledord: Trygghet, trivsel, kunskap. 

- Föräldramöte 4-6. 

 

 

3. Från skolledning 

- Traditionell skolavslutning fredag 10 juni. Inbjudan skickad på Unikum.  

- Tårtkalas på avslutningen. Skolan står för bestick, papptallrikar och muggar. Skolan fixar 

pappersduk och saft. Föräldrarna tar med tårtor. Påminnelse att det inte får finnas nötter på 

tårtorna. Närvarande kontaktar sina respektive klasser. Ca 3 tårtor per klass. Fredrika 

meddelar åk 5. Den förälder som vill ha kaffe tar med det själv. 

- Organisation och tjänstefördelning är klar inför nästa läsår. Tomas kommer att fortsätta 

som idrottslärare till hösten och ha idrott i åk1-6. Föräldrarna önskar att få information om 

vilka resurser som finns i varje klass. Vilken resurs som kommer att vara i vilken klass är 

inte klart än. Skolsköterskan Christina kommer att sluta på Järlåsa skola. Vi söker en ny 

skolsköterska. 

- Några klasser kommer att byta plats klassrum till hösten men de flesta är kvar i sina 

klassrum. 

 



 

 

4. Trygghet, Trivsel, Kunskap (skolans ledord) 

 

- Många vuxna ute som rastvärdar (alltid gul väst). 

- Rastboden är igång med ansvarsschema. Eleverna får en glass som tack för att de har stått 

i rastboden under veckan. Detta har fungerat bra. 

- Samtal med elev och vårdnadshavare vid händelser (rektor och klasslärare deltar). 

- Utvecklingssamtal. 

Annika ska i sin utbildning göra en utvärderingsstudie med syfte att kvalitetssäkra 

utvecklingssamtalen. Där kommer det bland annat att ingå en Formsenkät till 

vårdnadshavare. Annika kommer att skicka ut denna, antingen i juni eller i augusti. 

 

 

5. Utvärdering av fixardagen onsdag 19 maj 

- Det var olika stor uppslutning från olika klasser. Det var fler föräldrar från de yngre 

klasserna som deltog. 

- Är det bättre att ha fixardagen på en helg? Förmodligen inte. Kanske att man kan dela ut 

uppgifterna och komma vid ett tillfälle som passar en. 

- Det som skulle göras på skolgården blev fixat. Det målades king-rutor, grävdes i 

sandlådan och boden målades. 

- Tydliggöra att det här inte bara är för fritids utan för hela skolan. En ”skolaktivitet”.  

- Göra det tydligare nästa gång vem som är ansvarig för vad. Lägga mer på föräldrarna? 

- Grillplatsen påbörjades inte under fixardagen. Ta upp detta på första skolrådsmötet till 

hösten. 

- Det var en trevlig eftermiddag! 

- Förslag att ta upp fixardagen och presentera sig på föräldramötet till hösten. 

 

6. Information från lärarlaget  

Ingen speciell information. 

 

 

7. Information från Fritids 

Ingen speciell information. 

 

 

 

8. Föräldrafrågor 

- Klassresan för åk 6. Det blev ett lite stressigt schema men var det en väldigt trevlig resa. 

Lyckat! Det finns pengar kvar i klasskassan. Klassen kommer att använda det för att åka 

till Turbo. 

- Plan för föräldranärvaro under skoltid.  

Vi vill gärna ha besök i klasserna men behöver veta det i förväg eftersom det finns elever 

som behöver förberedelse. Klassläraren informerar övriga berörda lärare. 

- Hur ser skolan på kollektivbestraffning? Det har varit tillfällen då detta skett och det har 

inte upplevts positivt från eleverna. Det är något vi från skolan tar med oss. Vända på det 

och ha kollektiv belöning istället. 

- Diskussion om maten på skolan.  

- Nationella proven. Nationella proven har samrättats i kommunen.  

 

9. Lokalen/Skolgården/Skolfastigheter 

Ingen information. 

 

 

 



10. Övrigt 

Ingen information. 

 

 

 

11. Nästa Skolrådsmöte 

- Föräldramötet före skolrådsmötet för att hinna få representanter. 

- Nästa skolrådsmöte tisdag 4 oktober 17.30. 

 

 


