
Samarbetsråd 6/2 2020 
 

Närvarande från skolan: 

Ann-Catrine Leicht, Anders Hansson, Stefan Genberg, Lotta Högberg, Lena Hasselqvist 

Föräldrar: 

Jeanett Silwärn ( Jollarna) Linda Schnell ( 3A ) John Hedlund ( 2B ) Marina Oppenheimer ( 5B o 3 B ) 

Sara Winsnes ( 4B o 6B ) Marie Källgren ( 1A ) Susanna Söderlind ( 1B ) 

 

Uppföljning av ärenden och protokoll: 

Magnus Bengtsson har fått skrivelsen från elevrådet angående duschbås för några veckor sedan men 

har inte lämnat något svar ännu. Vi kommer inom kort att lämna skrivelsen vidare till 

Västervikstidningen. 

Det är väldigt tyst angående skolans tillbyggnad. Bostadsbolaget har inte fått något uppdrag från 

nämnden så vi får vänta och se vad som händer. 

En del skolor har kunnat bekosta ombyggnation av sina duschar själva. 

Förvaltningen har tillsatt en extern part PWC som ska gå igenom ekonomin i förvaltningen. En del 

skolor har för få elever i sina klasser och vad resultatet bli vet vi inte i nuläget.  

Aktuellt på skolan: 
Det blev fotografering i alla fall för våra elever, det kom lite hastigt på. Förvaltningen backade och 

gav sitt godkännande. Enskilda kort, klassfoto och skolkatalog. Man kommer att kunna beställa själv 

genom nätet. Mer info kommer om det. 

Utvecklingssamtal och nationella prov ( 3:an och 6:an ) pågår just nu. 

Vi har haft elevråd och kostråd. Barnen är i stort sett nöjda med maten och fick önska favoriträtter. 

Köket har lovat att de ska serveras lite oftare. 

Fredagen 14/2 åker hela skolan till Tjusthallen i Gamleby. Barnen får lunch men får även om man vill 

ta med egen lätt matsäck eller fika. Dock inget godis. 

Från fritids: Tyra appen är omtyckt och fungerar jättebra, men alla har inte lagt in sina schema ännu. 

Behöver man hjälp, prata med fritids.  

Femmorna jobbar genom grupparbete med Visionsorden. Resultatet är att eleverna blir bättre på att 

arbeta i grupp. De förbereder sig inför ämnesproven i 6:an. De bjuder också gärna in föräldrar som 

kan berätta om sitt yrke eller hobby.  

Hade besök av förälder inom ambulanssjukvården, mycket uppskattat. Skolan kan bli bättre på att ta 

tillvara föräldrars kompetens kopplat till skolans läroplan. Det är få föräldrar som är med sina barn en 

dag i skolan på mellanstadiet, vanligare på låg. 



Från föräldragruppen: 

Föräldrar efterfrågar ett enhetligt system angående frånvaro. Om Kathrin är sjuk kommer inte 

meddelandet fram till berörd personal. Vi ska se över det. 

Beröm från föräldrar till de lärare som svarar snabbt på mail! 

Sportlov 
Sportlov: Det blir Bowling, simhall, film mm och efter lovet kommer fritids att börja jobba med 

Dockteater. 

Alla sportlovstider ska ha lämnats i Tyra appen.  

Händer framöver på skolan: 
Klara- gruppen startar v. 10 

Fritidshemmens dag i Maj 

Öppet hus 28 maj 17.00 – 19.00 

Utflykt till Bonnbacken under första sommarlovsveckorna 

Ingen sommarsammanslagning med annan skola för oss. Vi har öppet på fritids hela sommaren. 

                                                                                                                                                  Lotta H 

 

 

 

 


