
Samarbetsråd 171205 

Närvarande: Gunilla Winqvist Rektor, Karin Melander Pers.repr. Klassrepresentanter  Andreas Cato 

åk 6, Ellen Kindstrand Fsk-klass, Karolin Ahrens  Fsk-klass, Elin Iselau åk3, Pelle Ericsson åk 5, Hanna 

Karlsson åk 1, Caroline Andersson åk 2 

 

• Gunilla börjar med att hälsa alla välkomna till höstterminens samarbetsråd. 

 

• Presentationsrunda 

 

• Läget på skolan 

På Ljungbergaskolan går det 182 elever. Under hösten har det börjat ny personal, Maria Lachan. 

Maria har matte på mellanstadiet.  

Gunilla informerar om rastaktiviteter och lånebod som är nytt för terminen. På rasterna erbjuds det 

bla styrda aktiviteter, avslappning  och badminton. Vi har fortsatt med Kompis på gården. Ett nytt 

fotbollsmål är inköpt då trycket på fotbollsplanen har varit stort. Nu finns det möjlighet att spela 

fotboll på två planer. 

På skolan arbetar vi för att kränkande ord inte ska användas. Skolan önskar få nolltolerans mot 

kränkande ord. Vad ska vi göra, hur kan vi tillsammans få ordning på språkbruket? Vi diskuterar om 

att kunna be föräldrarna om hjälp, en vädjan om att de pratar med sina barn om språkbruk hemma. 

Ska lärare ringa hem när språkbruk och respekt brister? Vi får tankar inför kommande föräldramöten, 

kan föräldrarna diskutera respekt och språkbruk på föräldramöten? Kan föräldrarna få förståelse, vi 

vill ha en nolltolerans, mkt kommer från sociala medier, youtube mm. Hur kan föräldrarna hjälpa till? 

Uppmana att prata om språkbruket hemma. Viktigt att hem och skola samarbetar. Rektor kan skriva i 

brev hem om vår strävan och personal kan informera på föräldramöten. 

Föräldramötet om Nätmobbing med Evelyn Wimarsson var uppskattat av . Evelyn informerade om 

olika appar, kanaler, språkbruk, spel mm som man som vuxen bör var extra ”vaksamma” över om ens 

barn använder dem. Diskussion om att det är viktigt att eleverna vågar prata med sina föräldrar om 

det ”händer” saker, kränkningar osv. Vi får försöka hjälpas åt. Det är dock inget större problem på 

skolan. Evelyn mötte eleverna på mellanstadiet  och hade sedan ett föräldramöte.  På föräldramötet 

kunde Evelyn direkt ta upp det som eleverna lyft på dagen med föräldrarna på kvällen. Uppskattat! 

Skulle Evelyn kunna komma vart annat år och informera elever o föräldrar? 

 

• Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten visar ett lågt svarsantal, ca 50st av 182st….   

Gunilla visar diagram över indexvärden. Vad säger staplarna? Vi ligger över kommunsvaret på de 

flesta områden förutom ”Grundläggande värden på skolan” där vi ligger lika med kommunsvar. 



 Grundläggande värde, många föräldrar har svarat ”vet ej”. På ”Vårdnadshavarens delaktighet och 

inflytande” har vi heller inte så högt resultat även om vi ligger över de två andra staplarna. Mer 

information önskas till föräldrarna så att de ska känna sig ännu mera delaktiga. Man känner sig 

delaktig om man får information. Gunilla informerar att det är på gång med ett månadsbrev från 

fritids för att föräldrarna ska kunna känna sig mera delaktiga. Veckobreven från klasserna är en viktig 

informationskanal.  

Föräldratanke: Fritids har för trånga lokaler för så många barn…. Gunilla berättar att fritidspersonalen 

försöker göra allt för att minska trycket på antalet barn på samma yta. Fritids använder sig bla av 

slöjden, klassrum, idrottssalen, utomhusvistelse osv för att kunna dela upp sig mera.  

 

• Normen och värden 

Skolan utvärderar årligen arbetet kring Normer och värden som är en del av tre i det Systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Dom mål skolan har inom ramen för Normer och värden är: Att barnens ansvar för miljön ökar, Ge 

eleverna mer självinsikt, Att vi pedagoger får en bättre samsyn kring förhållningssätt, Vi ska bli bättre 

på att arbeta mot kränkningar på nätet, Att genom hälsofrämjande insatser öka elevers motivation i 

skolan, Utveckla klassråden och göra barnen mer medvetna om den demokratiska processen. Ge en 

trygg struktur som de har med sig hela vägen från förskoleklass till sexan.  

Våra mål kommer att finnas på skolans hemsida. 

 

• Utvärdering av fotofirma 

Ny leverantör av skolkatalog för läsåret.  Är vi nöjda? Föräldrarna har inte fått hem katalog el skolfoto 

än…. Föräldrarna får höra av sig om de upplever att korten inte håller en bra standard. 

 

• Övriga frågor 

Språkbruket hos eleverna, hur kan vi nå en nolltolerans mot kränkningar och svordomar? 

Diskussionen kring frågan togs upp under punkten ”Läget på skolan”. 

Hur blir det när nuvarande Fsk klass blir åk1 (30 elever)? Finns det utrymme för en så stor klass?  

Kommer man jobba mera uppdelat?  Gunilla informerar att vi får göra det bästa av det och kommer 

använda ett klassrum som har ett halvklassrum intill. 

 

• Samarbetsrådet avslutas 

 


