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1. På gång i verksamheten 

a) Köket 

I köket finns det ett nytt team sedan årsskiftet. Kökschefen har matråd med elevrådet, så att 

eleverna har möjlighet att direkt framföra synpunkter.  

 

b) Anmälan till fritids under lovtider 

 

Ledningen presenterade uppföljning av antalet barn som var anmälda till fritids och hur 

många som faktiskt kom.  

Datum  Anmälda barn  Barn på fritids 

21 dec 103  87 

23 dec 32  12 

 

En dag under jullovet var 9 barn anmälda och inget kom. 

Eftersom matbeställningar och personalbemanning styrs av antalet anmälda barn innebär 

det att skolan under lov har kostnader som är helt onödiga (oaktat det djur- och miljöetiska 

perspektivet på mat som kasseras) och kunde läggas på annat.  Det är m. a. o. viktigt att 

anmäla korrekta dagar/tider till fritids så att personal och mat kan planeras.  

Inför sportlovet är det också ca 70 barn som inte alls har anmält om de har fritidsbehov eller 

ej.  

 

c) Lågstadiesatsningen 

Inom lågstadiesatsningen har hittills anställts 2 nya lärare som ska jobba i årskurs 1 

respektive 2. Det innebär att det nu finns 5 lärare för de 4 klasserna. Det är flera olika 

arbetsformer som kommer att prövas under våren, t.ex. olika gruppindelning och att de olika 

lärarna får jobba mer med de ämnen de är specialiserade på. Den första perioden i detta 

arbete kommer att utvärderas snart. 

En ny lärartjänst till förskoleklasserna kommer att annonseras ut snart inom ramen för 

lågstadiesatsningen. Man räknar med att ny lärare finns på plats efter sommaren.  

 

2. Lärares arbete med stöd 

Rektor berättade om vad skollagstiftningen säger om stöd till elever och illustrerade också med ett 

exempel från Skolverkets bedömningsstöd vad lägsta godtagbara kunskapskrav innebär. 

Utgångspunkten för arbetet med stöd är skollagens bestämmelse att alla ”elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande”. Eftersom lagstiftaren upptäckte att man inte arbetade 

med stöd på det sätt som avsågs med denna bestämmelse, kom ett förtydligande genom ny 

lagstiftning 2014. I samband med detta förtydligades också innebörden av s.k. särskilt stöd. 



Stöd på individnivå kan komma ifråga om en elev befaras inte uppnå lägsta godtagbara kunskapskrav. 

Huvudregeln är att stödet ska ges inom ramen för (genom variation av) den ordinarie 

undervisningen. Det är - som Specialpedagogiska skolmyndigheten uttrycker saken - 

lärarens/lärarlagets ansvar att göra undervisningen begriplig och tillgänglig för alla elever. 

I undantagsfall kan särskilt stöd ges (”Skolan ska anpassa undervisningen efter den enskilde eleven så 

långt det bara är möjligt. Först när elevens behov är av sådan art och/eller omfattning att det är 

omöjligt att tillgodose stödbehovet genom anpassning av den ordinarie undervisningen, föreligger 

behov av särskilt stöd.”). Som särskilda stödformerna betraktas enskild undervisning, särskild 

undervisningsgrupp, anpassad studiegång och assistans vid funktionshinder. De särskilda 

stödformerna är således ingripande, exkluderande, omfattande och varaktiga och kräver därför 

rektors beslut (myndighetsutövning). Vid särskilt stöd ska också åtgärdprogram upprättas.  

3. Trafiksituationen 

Trafiksituationen runt skolan diskuterades. Problemen med att föräldrar parkerar på Talgoxvägen, 

där det råder stoppförbud, samt på personalparkeringen, kvarstår. Flera förslag har kommit in från 

föräldrar som skulle kunna förbättra situationen. 

a) Att ställa upp blomlådor eller farthinder längs talgoxvägen. Detta är antagligen inte 

genomförbart eftersom vägen måste hållas öppet som utryckningsväg. Ansökan om 

farthinder måste göras hos kommunen, antagligen av boende nära Talgoxvägen. 

b) Att kontakta trafikpolis 

c) Att organisera parkeringsvärdar, dvs föräldrar som kontrollera läget på morgon. Detta måste 

organiseras av en föräldragrupp. Finns det intressenter att ta sig an denna uppgift? 

d) Fler och bättre skyltar avseende stoppförbud. 

Skolforum beslutade om en ansvarsfördelning i frågan: skolan arbetar med personalparkeringen och 

skolforum/föräldrar jobbar med trafiksituationen i övrigt  

4. Mobiler i skolan 

Ett förtydligande av reglerna angående mobiltelefoner har efterfrågats. Mobiler måste vara 

avstängda under hela skol- och fritidstiden (raster inkluderade). Lärarna kommer att informera 

eleverna om detta. Huvudskälen för detta är 

- att det är förbjudet att fotografera på skolområdet 

- att det har förekommit att elever ringer till sina föräldrar och bett dem att komma utan att 

ha pratat med lärarna/personalen först.  

- att mobiltelefoner kopplas upp mot det trådlösa nätverket inom skolan och medför att det 

blir störningar för de datorer som används inom undervisningen. 

5. Övriga frågor: 

a) Personalsituation på Tomteskogen 

Föräldrar har haft synpunkter på engagemanget hos personal/vikarier på fritids. Det har varit 

många vikarier den senaste tiden pga av en influensan. Den har dessvärre också inneburit att 

det varit svårt att få tag i vikarier. På Tomteskogen har 2 nya personer anställts, den senaste 

har börjat måndagen den 15 februari.  

 

b) Kläder och fritids 



Synpunkt angående att kläder hamnar på golvet och det kanske behövs att personalen 

påminner barnen att hänga upp kläderna. Synpunkten förs vidare till fritidspersonal. 

 

c) Sommaravslutning 

En önskning om uppdelning i låg- och mellanstadium vid sommaravslutning framförs. 

Skolledningen tycker att det är viktigt att hela skolan har en gemensam avslutning. Finns det 

en föräldragrupp som vill se över var sommaravslutningen placeras och hur den organiseras 

för att fler föräldrar ska kunna se sina barn? 

 

d) Lokaler 

Synpunkter har inkommit att vissa klasser har små utrymmen, speciellt kapprum. Alla 

klassrum har samma storlek (det finns ett par klassrum som är något större). Det är möjligt 

att släppa ut barnen några åt gången så att det inte blir lika fullt i kapprummet. 

 

e) Tjejernas omklädningsrum  

Fråga om problem med insyn till tjejernas omklädningsrum från gympahallen, samt in i 

duschen. Diskussioner förs med fastighetsägaren om hur situationen kan lösas. Gympahallen 

hyrs och skolan har inte rätt att självständigt hand bygga/ställa upp skydd. Kommentar 

160303: uppsättning av insynsskydd pågår. 


