
Styrelsemöte Forshällaskolans föräldraförening 2019-05-15 

Närvarande: Thomas Bernström, Evalotta Hultén, Kajsa Wedberg, Niklas Olsson, 
Daniel Petrén, Tobias Källqvist, Niklas Hermansson (information punkt 6), Niklas 
Folkesson (rektor), Jeanette Börjesson Nyberg (personalrepresentant) 

Kommentar till punkt 6: 

Information - samråd om Bergtäkt 21 maj 

Swerock AB ansöker om tillstånd för täkt av berg inom fastigheterna Forshälla-Hede 
1:20 och Solberg 1:9. Den planerade ansökan omfattar täkt av 20 miljoner ton berg 
med ett normalt uttag av ca 550 000 ton /år Tillståndstiden är 35 år.
 
Närheten till Forshällaskolan gör att information om detta är en angelägenhet för 
familjer med barn på Forshällaskolan och föräldraföreningens styrelse vill bidra till 
god informationsspridning i ärendet.
 
Swerock bjuder in till samråd om den planerade verksamheten tisdag 21 maj 
18.00 på hotell Riverside i Uddevalla. Då det finns en oro bland föräldrar att den 
planerade verksamheten ska påverka skolmiljön uppmuntrar vi er föräldrar delta i 
samrådet för att utnyttja möjligheten att få information, ställa frågor och lämna 
synpunkter på den planerade verksamheten. Anmälan om deltagande görs till 
therese.haggstrom@wsp.com
 
 
Kontakta föräldraföreningen på mailen nedan för inbjudan till samråd och 
samrådsunderlag!
 
 
Styrelsen för Forshällaskolans föräldraförening
forshalla.ff@hotmail.com

1. Föreningens fokus under det kommande verksamhetsåret 
Vid det konstituerande styrelsemötet 24 april togs följande upp som punkter vi vill 
arbeta med framöver: 

• Skolans interaktion med andra delar av samhället 
• Skolgårdens utformning  
• Utbyte med andra föräldraföreningar och övrig ideell sektor 
• Info till och dialog med föräldrar 

Se vidare nedan. 

2. Skolans interaktion med andra delar av samhället 
Författarbesöken, deltagande på teknikmässa, teaterföreställningar och samarbetet 
med hembygdsföreningen är värdefulla aktiviteter som skolan genomför. 
Föräldraföreningen erbjuder gärna stöd och tar initiativ till ytterligare studiebesök 
och föreläsningar etcetera, utifrån planerade teman. 
Exempel på tänkbara aktiviteter: 

• Utbyte/samarbete med exempelvis Dalabergsskolan, t.ex. i form av 
friluftsdag/temadag och även mer långsiktigt utbyte. 

• Besök av någon som berättar om personliga erfarenheter av flykt till 
Sverige. Niklas O har ev. kontakter med möjliga personer. 

Frågan tas upp vid höstens första möte.  
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3. Skolgårdens utformning  
Status i frågan: 

− Väntar på bygglov för redskapskiosken. 
− Rektor har äskat pengar för utvecklingen av skolgården. 
− Rektor har gjort anmälan till högre tjänstemän om att skolgården behöver 

utvecklas, inte minst med anledning av det ökande elevantalet. 

4. Utbyte med andra föräldraföreningar och övrig ideell sektor 
Kajsa har mailat alla grundskolor F-6. Hällebergsskolan har visat intresse. 
Sandersdalsskolan ev. också. Alla har inte svarat än.  

Vi tar upp frågan i höst med intresserade föreningar, och tar förslagsvis möte kring 
någon specifik fråga. 

5. Info till och dialog med föräldrar 
Tas upp första mötet i höst. 
Undersöka om vi kan komma med och presentera oss på höstens föräldramöten. 

6. Planerad bergtäkt 
Föräldrar har hört av sig och frågat om föräldraföreningen vill engagera sig i frågan 
om planerad bergtäkt i närheten av Forshälla. 

Niklas Hermansson, företrädare för föreningen Bevara Forshälla, besökte mötet. 
Det rör sig om en täkt på ca 40 hektar (större än Fröland). Trafiken, dammspridning 
och grundvattensänkning är viktiga miljöaspekter. Myndighetsprövningen kommer 
att ske i mark- och miljödomstolen. Ett samrådsmöte med ansvariga för den 
planerade verksamheten kommer att hållas 21 maj.  

Det finns bland föräldrar en oro att verksamheten ska påverka utemiljön på skolan 
främst genom buller och damning.  

Rektor har lyft frågan i kommunen och fått beskedet att han inte förväntas arbeta 
med frågan i nuläget. Kommunen centralt gör detta.  

Beslutades att föräldraföreningen går ut med information om att samråd kommer 
att äga rum. (Se inledande kommentar). 

7. Rapport från APT 
Följande togs upp under dagens APT: 

• Organisation till hösten: går från två till tre arbetslag.: F-1, 2-3 resp 4-6.  
• En tjänst ute för rekrytering inför hösten. 
• Fem fritidsavdelningar har införts istället för tidigare tre. 
• Planering av Sundsdagen. 
• Planering av skolavslutningen. 
• Genomgång av resultat från den medarbetarenkät med fokus på psykosocial 

arbetsmiljö som genomförts. 
• Temakväll med föräldrar till hösten diskuterades. Inget beslut än.  

8. Nästa möte 
Nästa möte blir till hösten, datum ej klart ännu. 

Vid anteckningarna: Tobias Källqvist. Kompletterat med inledande kommentar av Daniel 
Petrén efter samråd med övriga i styrelsen.
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