
 

 

SAMARBETSRA D  
20180227 - 
minnesanteckningar 

Närvarande: Jörgen Pettersson (4A, 6A), Marina Oppenheimer (1B, 3B), Linda Schenell (1A), Staffan Hederberg 

(1A), Nina Tegenstam (5A), Agon Gashi (1B), Henrik Arkåsen (FkA, 3A, 5A), Lena Hasselquist ( 

personalrepresentant förskoleklass), Anders Hansson (personalrepresentant fritids), Jöran Högberg 

(personalrepresentant lågstadiet), Ann-Catrine Leicht (rektor) 

1. Välkomna  

Rektor hälsade alla välkomna till dagens möte. 

 

2. Presentationsrunda 

Se närvarolistan ovan.  

 

3. Dagens anteckningar 

Rektor ombeds föra anteckningar från dagens möte. 

 

4. Uppföljning angående lokalbehov för Marieborgsskolan   

Rektor redogjorde för det arbete som bedrivits de senaste åren och återkallande av 

förslaget som fanns under hösten. Inför kommande läsår kommer fler nya elever. I 

nuläget hyrs externa lokaler eftersom skolan saknar klassrum till samtliga grupper. 

Eleverna äter fortfarande i klassrummen och de erbjuds inte två rätter som vid andra 

av kommunens skolor. Föräldrarna diskuterar likvärdighetsprincipen och analyserar 

vilka beslut som fattats, bland annat lokalförsörjningsplanen som är antagen av 

nämnden och som framtagits i samarbete med Bostadsbolaget. I lokalförsörjnings-

planen finns tydligt angivet att Marieborgsskolan behöver byggas ut. Föräldrarna 

önskar besked om planerna för hur byggnationen ska göras och vilken tidsplan som 

finns. För att få tydliga besked vill Samarbetsrådet tillsammans med övriga skolans 

föräldrar träffa BUN och förvaltningen. Förslag på tid ges i anslutning till 

nämndsammanträdet den 24/4.  

 

5. Aktuellt i vår verksamhet:  

 Skolan har god måluppfyllelse och stor nöjdhet bland både elever och föräldrar i våra 

undersökningar som genomförts. Rektor undersöker möjligheten till att redovisa 

resultaten på ett bra sätt genom att ta fram diagram som kan läggas ut på 

kommunens hemsida.  



 Friluftsdag i Gamleby – före sportlovet hade hela skolan en gemensam friluftsdag på 

Tjustvallen i Gamleby, något som blivit en årlig tradition. Mycket uppskattat och även 

uppmärksammat i tidningen. 

 Fritids aktiviteter under sportlovet – fritids ordnade många aktiviteter under 

sportlovet och eleverna var mycket nöjda. De vann bland annat första, andra och 

tredje pris i samband med Stadsbibliotekets ”Bokrejs”.  

 Veckan efter sportlovet  har utskick gjorts till blivande förskoleklasselever, med 

bekräftelse på plats och där de hälsas välkomna inför hösten. 

 Nytt system för fritids- inloggning via mobilt bankid har genomförts och ersätter 

tidigare Dexter. Det har funnits några moment som upplevt svåra att göra, men i 

stort verkar det mesta fungera. Eventuella problem försöker vi förmedla till ansvariga  

i kommunen så att man kan förbättra och utveckla systemet. 

 I kommunens digitaliseringsprocess i skolorna har Marieborgsskolan fått ett antal 

Chromebooks som används i våra verksamheter. De har inget minne och fungerar 

endast i kommunens system, men inbjuder till ett arbetssätt som hanteras digitalt 

genom funktionen Classroom. Några klasser är igång med arbetet och flera håller på 

att utveckla sitt arbete med detta.  

 Skolan har fått medel från ”Små steg stora förbättringar” för att genomföra ett 

dansprojekt med internationell prägel. Just nu har samtliga klasser fått jobba med 

Hiphop och fler dansstilar kommer. 

 Hinderbanan är nu på gång och är placerad på baksidan av skolgården. Hinderbanan 

är utformad för att rikta sig mer mot de äldre eleverna. Hinderbanan kommer att 

invigas senare på våren. 

 Eftersom skolan inte serverar två rätter på matsedeln, så har eleverna fått ta fram 

”önskerätter” som är särskilt populära. Vid olika tillfällen byts ordinarie rätt ut mot 

elevernas önskerätt, vilket står på matsedeln. Önskerätterna har tagits fram genom 

röstning i klasserna och tillsammans med kostrådet. 

 På måndag firas TORA-dagen, alltid på den 5/3 då Tora har namnsdag. Vi 

uppmärksammar vårt värdegrundsarbete lite extra. 

 Tisdagen den 6/3 är det studiedag och fortbildning för personalen. Det är också en 

stängningsdag, vilket innebär att det endast finns jourfritids för anmälda elever.  

 Nationella prov pågår i åk 6 och åk 3. Nationella proven är ett viktigt stöd för oss i 

vårt arbete för att utvärdera om vi jobbar på rätt sätt med rätt innehåll.  

 V 13 jobbar vi med olika inslag inför påsken 

 V 14  är det påsklov. Lovlappar för fritids lämnas ut under veckan.  

 

6. Övriga frågor 

 Några föräldrar beskriver att det är trångt och stundtals kaotiskt vid lämning 

på morgonen (och ibland även hämtning) gällande trafikmiljön runt skolan. 

Det är stoppförbud som inte alltid följs och det uppstår ibland farliga 



situationer för barnen. Rektor tar med ärendet vidare för att se om det finns 

fler lösningar som kan göras för att underlätta situationen.  

 Några föräldrar har fått indikationer på att maten inte räcker och att barnen 

kan komma hem hungriga, framförallt gäller det ”populära rätter”. Skolan har 

undersökt detta, då det ibland även framförs av eleverna på skolan. Det har 

inte varit så att all mat tar slut, så att barnen inte får mat, men eleverna kan 

ibland få ta en viss mängd mat först för att sedan kunna ta mer mat en andra 

gång när alla barn har fått sin första portion. Det innebär ibland att man 

behöver vänta på en andra portion, och en del elever väljer då bort den 

möjligheten att få mer mat. Det händer också att en del elever enbart vill äta 

exempelvis köttbullar, men portionerna är beräknade för att man äter 

allsidigt vilket innebär att barnen då även ska äta potatis, sås, grönsaker och 

sallad till köttbullarna för att få tillräcklig energi. Portionerna är beräknade 

efter livsmedelsverkets rekommendationer. 

 Vid tidigare möte har diskuterats en mätning av fukt i den del som kallas 

”Mysis” och finns i skyddsrummet. Rektor undersöker och efterfrågar en 

mätning från fastighetsägaren. 

 Skolavslutningen och utformningen av efterföljande firande i skolan 

diskuterades, då det ibland kan vara svårt för föräldrar att närvara vid 

samtliga avslutningar om det finns syskon i familjen. Rektor tar med frågan till 

personalen för att diskutera vidare. 

 Föräldragruppen saknar kontaktpolitikernas medverkan och hoppas att dessa 

kan närvara mer regelbundet vid Samarbetsrådets möten.  

 

Nästa möte blir den 18/4 kl.18.30 i skolan.  

 

Vid anteckningarna 

 

Ann-Catrine Leicht 

Rektor Marieborgsskolan 

 

 

 

 

 


