
Mötesprotokoll från föräldrarådet på Kallingeskolan den 17 april 2018  

Ordförande Johanna Jolin, rektorerna Eskil Eskilsson, Maria Fredin och Marie Ekvall, 2st 

lärarrepresentanter, lärarkandidat samt 6 st föräldrarepresentanter.  

1. Mötet började med en vandring ute på skolgårdarna 

Under vandringen fick föräldrarådet vetskap om vad skolan önskar för att förbättra utemiljön. 
¤ 7-9: Fler bord utanför cafeterian. 
¤ F-6: Staket mot cykelbanan.  
¤ F-9: Tillgänglighets anpassa vägen upp till fotbollsplanen i Åkessons backe. 
¤ F-6: Spontanidrottsplats där barnen kan utöva olika bollspel vid cykelställen. 
¤ F-6: Flytta lekstuga och sandlåda från innergården till gräsmattan på framsidan. 
¤ F-9: Måla om bänkar, flytta king-rutan och fylla på färg i hopphagar mm. 
Fixardag för att utföra enklare förbättringsarbeten diskuterades. 
Barnen håller på att göra en skrivelse om att de vill ha spontanidrottsplats. Bra om även 
föräldrarådet gör det, så att vi trycker på från flera håll. 
 
2. Mötets formella öppnande (inomhus) 

Ordförande Johanna Jolin förklarar mötet öppnat.  

2. Val till sekreterare  

Kristina Svensson valdes till mötets sekreterare.  

3. Presentation av mötesdeltagare  

Representanter från år 1, 2 och 7 saknades. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll  

5. Förslag till ny ordförande 

Föräldrarådet söker fortfarande ny ordförande.  

6. Matrådet 

 Elever som ska ha laktosfri kost får helt mjölkfri kost. Marie Ekvall bekräftar. Hon har fått 

mail från lärare som tagit upp detta med kosten. 

 Det är ofta slut i salladsbuffén.  

 Baren vill ha sallad, gurka och tomat var för sig istället för blandat. 

 Det serveras ofta grytor och gratänger. Även här vill barnen ha maten var för sig. 

Matrådet tar ovanstående punkter med till nästa möte med kosten. 

Marie Ekvall berättade att ett matsalsråd för år 7-9 ska införas. Två vuxna från högstadiet ska 

tillsammans med elever träffas och driva frågor som rör kost och matsal. 

Bespisningspersonalen har samlat in namnförslag till skolrestaurangen. 

7. Särskilda behovsgruppen 

Ingen ny information. 

  



8. Rektorernas punkt Gemensamt F-9  

 Lokaler: Förslag för ombyggnation inom skolan finns.  

Man behöver fler klassrum till högstadiet samt vill flytta ihop Sär 4-6 och 7-9.  

Det behövs en hemkunskapssal till.  

Tidigare planerade ombyggnationer i "Svansen" och personalrummet för F-6 har inte blivit 

av pga ekonomiska skäl.  

Det hålls möte varje månad med arkitekt, arbetsmiljösamordnare och Ingela Berg. 

 Lediga tjänster: Just nu finns det många lediga tjänster ute inom utbildningsförvaltningen. 

Alla annonserna lades ut samtidigt inför kommunens rekryteringskväll 11/4.  

Skolan siktar på att ha behörig personal på alla poster och har hög behörighet för F-6 och 

grundsärskolan. På högstadiet är behörigheten 2/3. Flera pedagoger studerar för behörighet 

samtidigt som de jobbar. 

 Elevantalet på skolan: Till hösten kommer elevantalet vara detsamma, ca 350 elever.  

5st klasser i år 9 slutar och det blir 5st nya klasser i kommande år 7.  

Nytt för blivande 7:orna är att de bara fått önska klasskamrater från sin egen klass. Detta för 

att enklare kunna bilda de nya klasserna. 

 Digitalisering: Thomas Hansson från kommunens IT-enhet ska gå igenom nätet på skolan då 

det behöver stärkas upp.  

Under nästa läsår kommer alla eleverna att utrustas med digitala verktyg. Det kommer att 

bli olika utrustning på de olika stadierna. Årskurs 9 kommer att prioriteras, eftersom de 

nationella proven i år 9 ska vara digitaliserade nästa år. 

Både personal och elever kommer att behöva olika typer av grundutbildning.  

Kommunen har startat upp handledarutbildning för IKT-stödjare, som sedan ska stötta 

lärarna. 

 InfoMentor: Några föräldrar har problem med att logga in, men systemet ska för övrigt 

fungera och användas ända fram till V-klass införs. 

 Elevrådet 7-9: Marie Ekvall berättade om punkter som tagits upp på elevrådet. 

¤ Eleverna vill ha en samlingsplats till utöver cafeterian att vara på då man har mer än 10min 

rast. Deras förslag är att flytta konstverket utanför aulan och ha bord och stolar där istället. 

¤ Eleverna önskar sopsorteringskärl för att få äta frukt i korridorerna. 

¤ Det finns förslag om att ha speciella mobillådor där eleverna rutinmässigt kan lämna sina 

telefoner när lektionerna börjar. Eleverna får använda mobilerna vid behov under lektion. 

¤ Man önskar att det ska finnas några lånepennor i varje klassrum. 

 Energidryck: Marie Ekvall hade förslag om att enegridryck ska förbjudas på skolan. 

Föräldrarådet stödjer detta förslag. 

 Fixardag: Fixardag för att utföra enklare förbättringsarbeten diskuterades. Maria Fredin 

kontaktar tekniska enheten angående markberedning och flytt av lekstuga och sandlåda. 

9. Gemensamma övriga synpunkter och frågor  

 Öppet Hus 4/6: Programmet för Öppet Hus är ej klart. Det ska skickas till Johanna Jolin och 

därefter träffas bara föräldrarådsrepresentanterna för att planera sitt deltagande. 

Hur kan vi sprida informationen om Föräldrarådet? 

 Arbete i klasserna F-6: Lärarrepresentant Pauline Vikander berättade: 

1:orna Trafik och NTA-låda (fast och flytande) 

2:orna har lärarkandidat och jobbar med ett detektivtema kopplat till Skolverket. 

År 2 och 4 åker på naturbruksdag 20/4. 

År 3 och 6 har nationella prov. 



4:orna deltar i Skack Fyran 

5:orna gör filmer kopplade till planen mot diskriminering och kränkande behandling. De 

kommer att ha filmfestival senare. 

Särskolan har jobbat med digitalisering och har fotograferat vårtecken. 

10. Nästa möte  

Föräldrarådets Öppet Hus möte: 17/5 kl 18.15 Samling utanför sporthallen. 

Nästa föräldraråd hålls 19/9 kl 18.15 i cafeterian. 

11. Mötet avslutas  

 


