
 

 

Minnesanteckningar 
 

SKOLRÅD 
Fredrika Bremerskolan 
 
Datum: 2018-10-24 
 
Lokal: 3A’s klassrum kl 18:30 - 19:50 
 
Närvarande: Samuel Öberg, Maria Lagnebratt, Anna widén, Kristin Wisell, Tobias Nordqvist, 
Charlotte Cehlin, Åsa Grauman, Rabia Koyuncu, Fredrik Rådebjörk, Lotta Andersson, Lotta Ferm, 
Johannes Gustafsson, Mattias Lindh. 
 
Dagordning 
 
1. Rektor öppnar mötet 
Samuel Öberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Val av sekreterare 
Anna Widén valdes till sekreterare för mötet 
 
3. Justering av föregående protokoll 
Inga minnesanteckningar från föregående möte fanns tillhanda. 
 
4. Aktuella frågor 
 
Hämtning och lämning, parkeringssituationen 
Det har framkommit vittnesmål om att föräldrar har kört upp på cykelvägen utanför och runtom 
skolan för att lämna sina barn. Det är en stor säkerhetsrisk för alla, de barn som är på väg till 
skolan, barnen som lämnas och barnen som finns i skolans närhet.  
 
Det är även ett problem med att bilar kör för fort på parkeringen och ut ifrån parkeringen när bilarna 
lämnar skolområdet. Parkeringen är i första hand till för skolans personal. För att förhindra 
fortkörning kommer rektor Samuel Öberg (SÖ) att be fastighetsägaren om att sätta upp farthinder 
på parkeringen, något hela skolrådet var positiva till. Det är viktigt att hålla nere hastigheterna för 
att förhindra att en olycka sker.  
 
SÖ kontaktar kommunens gatu- och fastighetskontor för kontakt kring åtgärder för bilvägen utanför 
skolans område, där bussarna kör. Tidigare har det varit ok att parkera där kortare stunder, men 
vid några tillfällen har det nu hänt att föräldrar som parkerat där fått böter. SÖ ber om skolrådets 
hjälp att när rätt person hittas på kommunen, att hen kontaktas för att på ett trevligt och bra sätt 
berätta om trafiksituationen och be om att åtgärder görs. Skolrådet hjälper gärna till.  
 
Finns även en idé om att be polisen att komma och göra fartkontroller på vägen från skolan ut mot 
korsningen, något skolrådet är positiva till att det görs.  
 
Frågan om trafiksituationen kommer även att tas upp i månadsbrevet.  
 
Buskage i anslutning till skolan 
Det finns en häck på gränsen till skolans område där barn ofta springer och gömmer sig. Det har 
även varit incidenter där barn som gömt sig har kastat sten mot fastigheten som ligger vid sidan 
om och fönster har gått sönder. SÖ ska tala med fastighetsägaren om att ta bort häcken. Skolrådet 
ser gärna att frågan tas upp i månadsbrevet med uppmaning om att prata om detta hemma.  
 
 
Ledighetsansökningar 



 

 

Diskussion kring ledighetsansökningar. Några har kommit in och har avslagits. Det är rektorn som 
tar beslutet om ledighet. SÖ betonar vikten av närvaro i skolan, speciellt i början av terminer. 
Frånvaron i skolan tas upp på möte var fjärde vecka. Vårdnadshavare till elever med hög frånvaro 
kommer att kontaktas från skolan för åtgärdsplan.  
 
Frukost i skolan 
Det har kommit in synpunkter på den frukost som serveras i skolan.  Tidigare har frukosten 
anordnats av Måltidsservice som sköter maten i skolans matsal. Kostnaden för det var hög och 
sedan en tid serverar fritidspersonalen frukost till de barn som har behov inne i fritids lokaler. Den 
mat som bjuds är polarmacka med pålägg, frukt och mjölk att dricka till. Det är ett komplement till 
de elever som kommer tidigt och av olika skäl inte har haft möjlighet att äta frukost hemma.  
 
Specialkost 
Det har kommit nya centrala riktlinjer för specialkost för kommunens skolor. Det innebär att alla 
nya elever som börjar på skolan och önskar specialkost ska ordna detta med läkarintyg. Blankett 
för läkarintyget kommer inom kort upp på skolans webbplats. De elever som redan har anmält 
specialkost på skolan berörs inte av de nya rutinerna.  
 
Krisplan 
En plan för hur skolan ska agera vid extrema händelser håller på att revideras och utvärderas. 
Bland annat kommer rutiner för inrymning att tas fram, något skolan diskuterar nu. (Inrymning är 
när något sker i skolans närområde och elever samtidigt är ute på rast men behöver tas in fort. ) 
 
Simning 
Skolan satsar stort på simning. Även F-klasserna ska under hösten få åka och öva vattenvana. 
Kunskapskravet är att elever som går i åk5 ska klara av att simma 200 meter, varav 150 meter är 
bröstsim, och 50 meter ryggsim. Skolan uppmanar alla föräldrar som har möjlighet att åka och 
simma med sina barn för att underhålla de kunskaper som barnen får.  
 
Intern uppfräschning av skolan 
Det finns tyvärr ingen ny fakta i ärendet om byggandet av de nya byggnaderna till skolan, mycket 
rykten florerar men ingen ny fakta finns. När det gäller de befintliga skolbyggnaderna så kommer 
SÖ att ha ett möte med fastighetsägaren och gå igenom åtgärder och lägga en planering för att 
måla om ytskikten i första hand i klassrummen, därefter korridorer och allmänna utrymmen.  
 
Nationella prov 
Inga ledigheter godkänns generellt, men absolut inga ledigheter får genomföras under veckorna 
11-20 2019 då de nationella proven genomförs. Skolan gjorde en höjning i sitt resultat i de 
nationella proven under förra året och hoppas på samma positiva resultat i år. Viktigt då att alla 
elever är närvarande.  
 
Internet 
Skolan ser upprepade problem beroende på elevers användning av sociala medier och spel på 
internet. Det finns elever som inte sover för att de istället spelar spel, det är konflikter som sker ute 
i sociala medier som sedan tas med till skolan och leder till dålig arbetsro. SÖ tar upp idén att ha 
ett föräldramöte med tema internet där klasserna diskuterar vanor med webben och hur frågor kan 
hanteras. Skolrådet ser positivt på idén som en bra möjlighet att få information och att reflektera 
tillsammans. Bra om det går att få en extern föreläsare som talare under mötet.  
 
Kalasinbjudningar 
För att främja jämlikheten på skolan får inga inbjudningar gå ut via skolan till kalas. Alla barn har 
inte möjlighet att bjuda hela klassen, eller vill inte. Skolrådet framför önskemål om att få ta del av 
klasslistor. SÖ tar med sig frågan och ser över möjligheterna att sammanställa klasslistor som kan 
delas med hela klassen utifrån GDPR. Det går även att kryssa i via Unikum att dela sina 
kontaktuppgifter.  
 



 

 

Personal  
Fråga kommer upp om rutiner för vikarier. Målet för skolan är att de vikarier som finns ska i så stor 
utsträckning vara samma person under den tid som vikariatet är. Det är ibland svårt att rekrytera 
om ngn till exempel är sjukskriven till 25 % under en längre period. Målet är då att kunna få ett fåtal 
personer som är samma som har ett rullande schema så att det är återkommande personer som 
lär känna eleverna i klassen.  
 
 
 
 
 
 
 
Antecknat av 
 
 
 
 
 
Anna Widén 


