
 Samarbetsra d Marieborgsskolan  

 Minnesanteckningar från möte 20180418 

 

Närvarande:  

Föräldrarepresentanter: Linda Schenell, Marina Oppenheimer, Jörgen Pettersson, Agon Gashi. 
Personalrepresentanter: Stefan Genberg, Anders Hansson, Lena Hasselquist. 
Ann-Catrine Leicht, rektor. 
 

1. Uppföljning angående lokalbehov 

Sedan ärendet med utbyggnad drogs tillbaka av nämnden har flera planeringsmöten hållits 

för att se över helheten av lokalbehov i norra stadens skolområde. Lokalförsörjningsplanen 

visar att Marieborgsskolan behöver byggas till och planeringsmötena har landat i samma 

slutsats. Rektor tillsammans med intendent och bostadsbolagets representant fick uppdraget 

att ta fram olika idéer om lösningar. Förvaltningen har sedan byggt vidare på ett förslag där 

köket behålls och man förlägger matrum på Fregattenvåningen, bygger till idrottslokalen 

samt bygger till hus 2 för att rymma mellanstadiet samt musiklokal. 

 

Reflektioner från närvarande vid mötet: 

 Idrottlokalens utbyggnad känns viktig att prioritera 

 Rörelse är en viktig del av skoldagen idag, och behöver ges rätt förutsättningar 

 Matrum att föredra framför en stor matsal 

 Funderingar runt att dra matvagnar – går det att bygga om från köket via arbetsrum 

för att få ett bättre flöde mellan kök och servering? 

 Inte önskvärt att servera mat i kapprum 

 Likvärdighet – barnen ska kunna erbjudas två rätter 

 Viktigt: det ska bli bra arbetsmiljö för personalen, då mår även eleverna bra 

              Frågeställningar som samarbetsrådet vill ha besvarade: 

 Nämndledamötenas inställning – vad vill man? Hur planerar förvaltningen? 

 Budget – vad finns att förhålla sig till? 

 Önskemål om konkreta förslag att ta ställning till. Arkitekt behövs som kan se fler 

möjliga lösningar.  

Vid förra Samarbetsrådet bestämdes att försöka ansluta till kommande nämndsammanträde 

för att kunna möta både politiker och förvaltning för att höra om planerna för 

Marieborgsskolan. Det har inte kommit något svar på förfrågan och tiden när nämnden 

avslutar kan vara svår för representanterna att närvara vid. Samarbetsrådet beslutar därför 

att utse en föräldrarepresentant som mailar förvaltning och BUN för att få förslag på datum 

för träff.  



 

2. Uppföljning från föregående möte 

Trafiksituationen – frågan har lyfts vidare. Behov av helhetslösning som måste beslutas högre 

upp i kommunen. Intendenten bevakar ärendet. 

Maten – maten räcker men populär mat går åt. Alla får möjlighet att äta sin portion, men 

ibland önskar eleverna mycket mer än beräknade portioner. 

Mätning av fukt i ”Mysis” – mätningen är beställd och skulle utföras i förra veckan. Avvaktar 

resultat. 

Skolavslutning – det finns direktiv om att skolavslutningsdagen också ska vara en hel skoldag 

och att lunch ska serveras. Vid samarbetsrådet diskuterades det praktiska i att hålla en hel 

skoldag och problemet med att mycket skolmat måste slängas då de flesta vill avsluta efter 

samlingen i klassrummen. Marieborgsskolan kommer att ge eleverna kompensation för 

Öppet hus dagen och därför avslutas skoldagen i samband med lunch. Mer information 

kommer. 

 

3. Aktuellt i verksamheten 

Fk – just nu pågår planeringen för att ta emot nya förskoleklasselever. Information om 

föräldramöte har skickats ut tillsammans med klasslistor. Förskoleklasserna och flera av 

lågstadieklasserna kommer att se på teater på Mejeriet.  

L – åk 3 är i slutfasen med nationella prov. I åk 3 har man nationella ämnesprov i svenska och 

matematik. 

M – åk 6 håller på med nationella prov. I åk 6 har man nationella ämnesprov i svenska, 

matematik och engelska. 

Fritids – planerar för fritidshemmens dag, som är den 8 maj. Åk 2 eleverna kommer att 

bjudas in till klubben inför åk 3. Fritids gör många besök och utflykter, bland annat simhallen 

och labbet på biblioteket.  

 

Marieborgsskolans dansprojekt fortsätter under våren. 

Fredagen den 27/4 kl.9.30 samlas hela skolan vid Amfi-teatern för att hälsa våren inför 

Valborg. 

8 maj är det fritidshemmens dag. 

9 maj invigs officiellt vår hinderbana. 

14 maj är det stängningsdag 

18 maj åker stor del av skolan på Grönt Veckoslut 

22 maj är det ÖGLAN-dagen, då eleverna får prova på att gå en årskurs högre. 

23 maj har mellanstadiet friidrottsdag på gymnasiet. 

25 maj har förskoleklasserna och lågstadiet idrottsdag. 

31 maj  har vi ÖPPET HUS! 

15 juni har vi skolavslutning. 

 

De två första veckorna på sommarlovet åker fritids till Bondbacken på dagsutflykter. 

 



IST förskola, det digitala system som används i fritids, kommer att vidareutvecklas till hösten. 

Tanken är att det framöver ska vara ett digitalt system för att exempelvis kunna anmäla 

sjukfrånvaro. 

 

4. Övriga frågor 

I någon klass önskar man få veta mer om nästa års organisation. Rektor återkommer med 

mer information angående personal och organisation.  

 

 Rektor tackar för gott samarbete och engagemang.  

 

Vid anteckningarna 

 

Ann-Catrine Leicht 

Rektor  


