
Anteckningar från föräldraråd 2019-02-14 
 
Närvarande: Daniel Petrén, Eva-Lotta Hultén, Tomas Bernström, Kajsa Wedberg 

Personalrepresentanter: Nicklas Folkesson, Jeanette Börjesson 

 Inför årsmötet 24 april 18.00.  

- Föreningens revisor Anna Johansson har godkänt bokslutet för 

2017/18. Kassör Kajsa Wedberg påminner henne om att skicka den 

undertecknade revisorberättelsen.  

- Linda Heijel har åtagit sig att vara valberedning. 

 Föreningens hotmailkonto. Kontot är nedstängt. Daniel Petrén ska ordna ett 

nytt.  

 Sundsdagen. Ryktet om att den ska ställas in är betydligt överdriven. Nicklas 

intygar att den ska äga rum som vanligt.  

 Elever i klass fyra undrar om de kommer att få åka på Idéstormsmässan på 

Innovatum i Trollhättan i vår. Jeanette meddelar att det i år endast blir femmor 

och sexor som får åka. Orsaken är ett nytt upplägg på mässan där 

utrymmesskäl gör att endast de två årskurserna ska vara med.  

 Hur sker överlämningen mellan skola och fritids och tvärtom? Niklas säger 

att det finns en ”ställtid” då fritids överlappar skolan. Då berättar lärarna för 

fritidspedagogerna om vad som hänt under dagen och om det finns särskilda 

saker att ta hänsyn till. Någon sådan rutin finns däremot inte från fritids till 

skoldagen därpå. Men vid särskilda incidenter sker kommunikationen via mejl. 

 Skolbussarna. Apropå att det inträffat ett par incidenter med inställda bussar 

på sistone. Vad gäller om bussarna ställs in och eleverna blir kvar på skolan? 

Får de vara på fritids, får de mellanmål och gäller skolans försäkring? Nicklas 

svarar att skolan har ansvar för eleverna så länge de är kvar på skolan samt 

även på skolbussen hem.  

 Samråd. Skolan ska bjuda in samtliga föräldrar till samråd två gånger om året. 

Nicklas berättar att föräldrarna kommer att bjudas in till föreläsningen ”Säkra 

varje unge” om sexuella övergrepp. Föreläsningen kommer att ges i Ljungskile 

och under dagen kommer eleverna från Forshällaskolan att åka dit för att ta 

del av informationen. Nicklas kommer att skriva om detta på Unikum.  

 Pulkor. Skolan vill gärna ha bidrag till pulkor etc. inför nästa säsong. 

Tidpunkten för inköp kan vara inköp då de snart kommer att reas ut i 

butikerna. Nicklas ska kolla upp vad pulkor, stjärtlappar och hjälmar kostar. 

Han ska sedan kontakta Kajsa, som är föreningens kassör. Därefter ska 

föräldraföreningen besluta om hur mycket pengar vi ska bidra med.  

 Cirkusmaterial.  Nicklas rapporterar att materialet föräldraföreningen köpte in 

används flitigt och är uppskattat av eleverna.  

 Friggeboden/Kiosken. Nicklas rapporterar att den är inköpt och ska 

monteras där snöhögen är idag. Därefter ska den fyllas med rastmaterial som 

eleverna ska få låna.  
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 Mer kunskaper om autism/adhd. Niklas informerar om att personalens två 

kommande ATP:er kommer att innebära fortbildning kring autism och adhd. 

Uddevallas skolpsykolog Hans Feldt kommer att hålla i utbildningen. Fråga 

från föräldraföreningen angående fortbildning kring särbegåvning. Nicklas ska 

fråga skolpsykologen Hans Feldt om han har kompetens att fortbilda lärare 

personalen även inom det området.  

  

Vid pennan Eva-Lotta Hultén och Kajsa Wedberg 


