
Mötesprotokoll Kallingeskolan föräldraråd 6/2 2019 

 

Ordförande Morgan Andersson, rektor Eskil Eskilsson, rektor Marie Ekvall, rektor Maria Fredin, 2 st 

lärarrepresentanter, 10 st föräldrarepresentanter. 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Morgan Andersson förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val till sekreterare 

Anne Karlsson 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. 

Ingela kommer att sammankalla till matråd och Kate är ordförande på matrådsmötena. 

Eleverna äter dåligt, kommer hem hungriga. 

Matråd med elever och Emelie Berggren har varit och eleverna har upplevt en förbättring. 

Önskar “enklare” mat. 

 

6. Särskilda behovsgruppen 

Har inget att ta upp. 

 

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

Ingen uppdelning 

  



 

 

8. Rektorns punkt 

Maria Fredin 

 Förskollärare Helen Åström och Petra S börjar arbeta i förskoleklassen. 

 Ny specialpedagog Marie Eriksson som man kan vända sig till om man har några 

frågor. 

 Arbetar aktivt med eleverna för att minska matsvinnet. 

 Rektorerna har fått i uppdrag att vara ute i verksamheterna 20% för att få 

elevperspektiv. Maria har besökt de flesta klasserna, har några kvar. 

 Ett omfattande utvecklingsarbete av lärande matriser. I april åker några pedagoger 

på handledarutbildning. Lärandematriser ska visualisera elevernas lärande och 

utveckling. 

 Skapande skola projekt ett kommande samarbete mellan grundskola, grundsärskola 

och förberedelseklass. 

 Mobiltelefonanvändande på F-3 upplevs som ett bekymmer. Uppstår situationer 

ihop med äldre elever som inte är bra ex. blir skrämda av spel. Tar mycket tid av 

lektions/pedagogtid. Skolan ansvarar inte för mobiltelefoner. Skolan ersätter inte 

om det händer något. Det kommer att skickas hem en lapp om vädjan till föräldrar 

att elever inte har mobiltelefon med sig. 

 Trafiksituationen vid skolan, polis har kontaktats för att komma och övervaka. 

Vädjan att vara försiktiga, följa skyltar och regler. 

 Relativt nya möbler och “silent socks” hela F-6. 

 Lågstadiets Ipads inhandlade men inte levererade. 

Eskil Eskilsson 

 Inkludering: trivselledarraster, AST-elever och vissa särskoleelever är med på 

grundskolans lektioner. 

 AST har högt tryck, många efterfrågningar även från grannkommunerna. 

 Hemmasittare, några har kommit tillbaka till skolan. Fortsatt arbete. 

 Ny trivselledaransvarig: Daniel Henriksson. Kim ska vara tjänstledig för studier. 

 

Marie Ekvall 

 Arbetar intensivt med V-klass för att snart koppla på högstadiet, vårdnadshavare. 

Infokväll kommer. 

 Åk 8 prao en vecka. Ska utvärderas. 

 Åk 9 håller på med sina gymnasieval. 

 Elevråd, utbildning i Sveriges elevråd - vilka skyldigheter och rättigheter har vi, hur 

kan vi påverka. 

  



 

 Elevdemokrati/inflytande. Marie Ekvall har gjort elevintervjuer. Vad ska vi personal 

och elever jobba med tillsammans. 

 Utbildning i digitalisering/programmering, digital elevcoach. Ett samarbete mellan 

Kallingeskolan och Snäckebacksskolan kommer att ske. 

 Övergångsprocess från 6:an till 7:an. Högstadiets lärare besöker 6:orna. Här på 

Kallingeskolan finns fotbollsprofil. 

Lärarrepresentanter 

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

 FSK jobbar med det språkliga, sociala och motoriska. 

 1:an – teknik 

 2:an – kamratskap 

 3:an har snart nationella prov, skriver berättelser till bilder, programmerar i teknik och 

jobbar med dinosaurier. 

 4:an brevväxlar med en spansk skola i engelskan, jobbar med hållbar utveckling – vatten. 

 5:an – schackturnering. 

 6:an har nationella prov i svenska och matematik, kom på sjunde plats i eTwinning projektet. 

 

9. Övriga synpunkter och frågor 

 Martin ska kolla upp vad det finns för möjlighet med pengar till skolgårdsdag. Göra en 

skrivelse från föräldrarådet vad vi vill ha. Fixardag/skolgårdsdag den 28/4. 

 Vet ej om beslut är taget angående staket. Underlättar att ha staket då skolan vill ha 

kameror. Ska lämnas in en ansökan om kameror. 

 Lekstugan och sandlådan är borttagna. Tanken är bord och bänkar. 

 Diskussion om användning av hjälm när man åker pulka i Åkessons backe. 

 Sandning nu på vintern, ex. vid 1-3 sär, påminna vaktmästaren. 

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

löser det om det skulle bli fler barn än planerat. 

 Socialpedagog på högstadiet sammanställer frånvaro, gör uppföljning 1 gång/månad, finns 

rutiner man följer beroende på %-mässig frånvaro. 

 Fråga om 6:orna ska ha kvar sin dator till 7:an. Vet ej, ska kollas upp. 

 Skolavslutning kommer vara på torsdag den 13/6 FSK-1 17.00-17.30, åk 2-3 17.45-18.15, åk 

4-6 18.30-19.00. 

 

10. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 2/4 2019 kl. 18.15 i Kallingeskolans cafeteria. 

 

11. Mötet avslutas 


