
Mötesprotokoll Kallingeskolan föräldraråd 2/4 2019 

 

Ordförande Ann-Charlotte Othberg, rektor Marie Ekvall, rektor Maria Fredin, 2 st 

lärarrepresentanter, 4 st föräldrarepresentanter. 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val till sekreterare 

Malin Johansson valdes till mötets sekreterare. 

 

3. Presentation av mötesdeltagare 

Alla deltagare på mötet presenterade sig kort. 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lästes upp. 

 

5. Matrådet 

Det har inte varit något möte än men det kommer att vara den 8/4 tillsammans med elever 

och kostchef Emelie Berggren. 

Enligt statistik har matportionerna ökat och svinnet har minskat. 

Önskar “enklare” mat. 

 

6. Särskilda behovsgruppen 

Har inget att ta upp. Frågan kom upp om punkten ska vara kvar då ingen representant finns. 

Ska vi sätta den vilande? Allt lärande fungerar och det finns bra engagerade lärare. Särskilda 

behov ska gälla alla elever generellt. 

 

7. Eventuell uppdelning av F-6 och 7-9 

Ingen uppdelning 

  



 

 

8. Rektorns punkt 

Maria Fredin 

 Städdag för eleverna själva planeras. Skolgården har blivit sopad av kommunen. 

 Ett omfattande utvecklingsarbete av lärande matriser med 6 stycken lärare som åker 

på handledarutbildning till Eskilstuna. Lärandematriser ska visualisera elevernas 

lärande och utveckling. 

 Skapande skola projekt, ett samarbete mellan grundskola åk 4, grundsärskola och 

förberedelseklass. De ska ha ett uppträdande på öppet hus. Dans som skapats med 

Lena Widenfors från kulturskolan. ” Allas Lika Värde”. 

 Lite mycket konflikter just nu på grundskolans raster och fler pedagoger behövs på 

rasterna. Det är redan nu flera lärare och pedagoger ute på rasterna men det finns 

dåligt med tid att ”lösa” alla konflikter. Tar mycket tid av lektions/pedagogtid. 

Föräldrar behöver prata med sina barn då det upplevs att barnen har svårt för att 

”leka” och fantisera lekar. Skolan ersätter inte mobiler om det händer något.  

 Kurator finns på hela skolan men hon har bara 20% tid på grundskolan och det 

behövs en socialpedagog på skolan.  

 Önskan om ny aktivitetsplan. Fråga på föräldrarådet om vem som vill ta tag i det? 

Mer leksaker till skolan. Bollar, hopprep t ex. Maria ska kolla om ev ny lekstuga. 

 Lågstadiets Ipads har kommit och används flitigt.  

 Det finns idag 95% behöriga lärare på låg och mellanstadiet, endast en obehörig.  

 Moderna språk för alla 6:or fungerar bra. Alla skolor i kommunen kommer till 

kallingeskolan för moderna språk.  

Eskil Eskilsson var inte på mötet men hade ingen punkt att ta upp. 

Marie Ekvall 

 Högstadiet just nu väldigt lugnt och det är skönt. Mycket bra samarbete med 

socialpedagog, polis och fritidsgården. Om något allvarligt händer tas det tag i direkt 

med elev, föräldrar, rektor, lärare, socialpedagog och ev polis. 

 Det finns önskemål om att utöka elevhälsa samt att ha med mer i utbildningen om 

”Jaget” och självkänsla. 

 Åk 9 håller på med nationella proven. 

 Nya möbler är på gång till kafeterian och det är nymålat i korridorer samt pelarna i 

foajén utanför aulan. 

 Utbildning i digitalisering/programmering, digital elevcoach. Ett första möte mellan 

Kallingeskolan och Snäckebacksskolan har nu skett. 

 Fotbollsprofilen är utvärderad och ansökningarna till profilen kommer in och detta 

året är det mer flickor än förra året. En anställd genom Blekinge fotbollsförbund är 

anställd på 50%. 

 Jonna Ilandersson befinner sig i Paris ang digitalt nätverkande över gränser och 

lärande. 

 Högstadiet har 52% behöriga lärare. 14 tjänster är lediga till hösten. 

 



 

 

 

Lärarrepresentanter 

 Förbjudet med riskakor, majskakor samt nötter på skolan! 

 Förberedelseklass åk 1-6 fokuserar på språket. Jobbar även med rymden, samhället - yrken. 

 FSK jobbar med svenskan och att ljuda. Lär sig sina adresser t ex. 

 1:an – Älskar sina I-pads. Skriver på dem, digitalt verktyg, bingel - ett program med t ex 

matematik. 

 2:an – Förr i tiden. Lär sig olika lekar på rasterna om detta. Ska få besöka 

naturbruksgymnasiet. Lågstadiet jobbar mycket med förståelse om olikheter. 

 3:an - Håller på med de nationella proven. Svenska, matte och lite engelska. 

 4:an - Jobbar med kristendomen. De gör en powerpoint om vatten. Även de ska till 

naturbruksgymnasiet i vår. 

 5:an – Jobbar med ljus, ljud och norden. Ska till Kreativum i maj. 

 6:an – Mycket engelska. Ska på klassresa till Kalmar med övernattning. Föräldrar följer med. 

 Orientering ska ske i vår och en triathlon med cykling, simning och jogga. Frivilligt om man 

vill delat i alla tre grenar. 

 

9. Övriga synpunkter och frågor 

 Öppet hus den 28/5. 

 Skolavslutningarna spikades förra mötet. 

 Fixardag/skolgårdsdag den 28/4. Kolla om Martin har fixat inför fixardagen. Skicka önskemål 

till rektorn om vad som behövs. Någon ska kolla med 5:an om de ska hålla i korvförsäljning. 

 Maria ska fråga om Lekstugan kommer åter. 

 Foto och filmförbud i skolan, (hög,låg och mellanstadiet) med mobilerna. Mindre anv av 

mobiler i skolan som mål. Önskan att inte lågstadieelever har mobiler med sig alls. 

 Tips till föräldrar att använda skolans bibliotek för att läsa mer med sina barn hemma, låg 

och mellanstadiebarnen. Boktips, Hur svårt kan det va! (Till tonåringar.) 

 Vädjan till alla föräldrar som har barn på fritids, skriv hellre ledig på loven om ni inte vet, 

Maria Fredin löser det om det skulle bli fler barn än planerat. 

 Mentorer i 8:an MVP – mäns våld mot kvinnor, våldsförebyggande. Att få vara den man är, 

inse att man är olika. Finns även för 5:an och 2:an i gymnasiet. 

 Fråga om 6:orna ska ha kvar sin dator till 7:an. Vet ej, ska kollas upp. (Har ej fått svar) 

 4-9:an sär ska flytta närmre mellanstadiet. 

 

10. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 25/9 2019 kl. 18.15 i Kallingeskolans cafeteria. 

 

11. Mötet avslutas 


