
Styrelsemöte Forshällaskolans föräldraförening 2019-09-03 

Närvarande: Evalotta Hultén, Kajsa Wedberg, Daniel Petrén, Tobias Källqvist,  
Linda Myrstrand, Nicklas Folkesson (rektor), Camilla Hertzmann 
(personalrepresentant).  
 

Kom-ihåg från i våras - frågor att arbeta vidare med under läsåret. 
Vid det konstituerande styrelsemötet 24 april togs följande upp som punkter vi vill 
arbeta med framöver: 

a) Skolans interaktion med andra delar av samhället 
b) Skolgårdens utformning  
c) Utbyte med andra föräldraföreningar och övrig ideell sektor 
d) Info till och dialog med föräldrar.  

Se vidare protokoll från 2019-05-15. 

1. Info på föräldramöten 
Vi vill få representation från alla årskurser och gärna också alla klasser. Vi saknar 
representation från åk 1, 2 och 4 samt förskoleklass. Nästa vecka hålls 
föräldramöten (årskurs 1 har sitt föräldramöte måndag v 38). Daniel är på plats 
måndag och Kajsa onsdag och informerar om föräldraföreningens arbete, samt 
bjuder in till deltagande från fler föräldrar.  

2. Önskemål om basketkorg och bollar 
Önskemål har framförts om att någon mer basketkorg och bollar köps in. Frågan har 
lyfts även av elevrådet. Frågan ligger hos vaktmästaren, det finns en ambition att 
ordna detta. 

3. Skolgården 
En redskapsbod är beställd. Håller på med inköp av diverse utrustning. Eleverna 
engageras. Ett lånesystem införs som barnen kommer att vara med att hantera. 
Jobbar med att stärka barnens ansvarskänsla för sakerna. 

4. Rörelse i vardagen 
Fråga har ställts om medvetenheten kring värdet av rörelse i vardagen.  
Särskilt med de mindre barnen diskuteras hur man arbetar med rörelse. En extra 
rast har lagts in till i år. Klassrumsgympa och dans används.  
Skolan kommer att tipsa om forskningsrön kring detta, vilket sammanfattas väl i 
Anders Hansens bok Hjärnstark samt hans sommarprat i P1. Kan även vara 
intressant att titta mer på forskningen kring värdet för välmåendet av att vistas i 
naturen. 

5. Tempus 
Uppskattat av föräldrarna! Har varit en del problem för skolan med appen. Finns 
fortfarande problem som inte skolan själv kan lösa, så tills vidare får vi köra med 
papperslösningen. Förhoppningen är att systemet är igång fullt ut inom någon 
vecka. 

6. Förstudie om skolans framtid 
Kommer att vara tre parallella klasser framöver fr o m nästa års förskoleklass och 
varje år framöver. Förstudie pågår om skolans framtid – utbyggnad eller byggnation 
av ny skola. 
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7. Rapport från arbetsplatsträff  
Nicklas redogjorde för vad som tagits upp under dagens arbetsplatsträff med 
skolans personal: 

• Skolavslutning: var för mycket folk i år för att kunna ha det så 
fortsättningsvis. Vi kommer inte klara oss på två sittningar nästa år. Finns 
tre alternativ: 
o Tre sittningar i kyrkan. 
o Två sittningar men begränsa antalet föräldrar/anhöriga. 
o Vara på skolgården. 
Medskick från föräldraföreningen: Föräldraföreningen/föräldrar kan 
säkert hjälpa till med olika saker kring arrangemanget. 

• Sundsdagen: svårt att anordna med så många barn som det börjar bli på 
skolan nu. På sikt behöver upplägget ses över. 

• Föräldraresursen - kommunens föräldrastöd - kommer att vara på plats på 
nästa veckas föräldramöten och informera om vad de erbjuder. 

• Gick igenom medarbetarenkät. 
• Värdegrund och Plan mot kränkande behandling och förebyggande av 

diskriminering diskuterades.  
Medskick från föräldraföreningen: Kan var bra att det skickas ut info i 
veckobrevet när detta har gåtts igenom med eleverna, med länk till 
planen. 

• Förekommer för ofta att elever inte har idrottskläder. Kommer att lyftas 
utifrån olika aspekter. 

8. Nästa möte 

Kommande möten i höst: 30 september, 6 november och 5 december. 
Samtliga kl 18:30-20.00. 

Vid anteckningarna: Tobias Källqvist
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