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Styrelsemöte Forshällaskolans föräldraförening 2020-02-11 
 
Närvarande: Linda Myrstrand, Josefin Stalefors, Josefin Karlsson, Daniel Petrén, Thomas 
Bernström, Maria Söderberg, Jenny Perblad, Evalotta Hultén, Tobias Källqvist,  
Niklas Folkesson (rektor), Jeanette Nyberg (personalrepresentant).  
 

1. Presentationsrunda och incheckning 
- 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Några frågor lades till, se nedan. 
 

3. Föregående minnesanteckningar 
- 
 

4. Stående punkter 
a) Skolans interaktion med andra delar av samhället 

- Inget nytt. 
b) Skolgårdens utformning  

- Skolan har nu köpt in pulkor och stjärtlappar. 
c) Utbyte med andra föräldraföreningar och övrig ideell sektor 

- Inget nytt. 
d) Info till och dialog med föräldrar 

- Inget nytt. 
 

5. Förskola och skola 
Det blir tre förskoleklasser nästa läsår, 50-60 barn fördelat på tre grupper. En grupp kommer 
att vara i förskolans nuvarande lokaler (röda husen norr om Norr), den gruppen kommer även 
att äta lunch där. De olika grupperna kommer att vara ute (ha rast) samtidigt. Ev. blir det även 
fritidsavdelning för F-1 i nuvarande förskolelokalerna, men alla detaljer är inte klara än. 

 

6. Långt mellan lunch och mellanmål 
Vissa barn äter lunch 10:15 och mellanmål vid 14. Barnen blir väldigt hungriga på 
seneftermiddagen. Barnen tar med extra matsäck. Blir problematiskt när många men inte alla 
har med sig, och också kring vad man har med sig, att det blir ”status” att ha med vissa saker, 
och vad man får ta med sig och inte. Ny information för rektor, han hör med personalen och 
återkommer. 

 
7. Belysning vid Groheds korsväg 

Belysning vid Groheds korsväg (korsningen gamla E6 och vägen in mot skolan) är dålig och 
vägmarkeringar, skyltning mm är otydliga. Upplevs som en icke trafiksäker plats. Frågan 
ställdes hur vi kan påverka. Skolan har tidigare påtalat detta. Det är Trafikverket som är 
huvudman. Skolan och föräldraföreningen kan ta en gemensam kontakt för att åter lyfta 
problematiken. 

 
8. Skolbussen som kört fel väg 

Skolbuss 918 har kört fel på morgonen två gånger i höst. Fick ta vägen via Bratterödsmotet 
och Forshälladalen. Barn blev rädda och har blivit osäkra kring att åka buss. 
Detta var ny information för rektor. Niklas tar alltid sådana händelser med 
skolskjutshandläggaren och/eller bussbolagets kontaktperson. Vid inställd buss etc skickas 
meddelande till alla föräldrar, och direkt berörda barns föräldrar rings upp. 
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Skolan uppmanas att höra med skolskjutshandläggare om vilka krav som ställs på 
bussbolagen och vilken utbildning förarna får kring att köra skolbuss. 
 

9. Cyklar på lov 
Föräldraföreningen ser positivt på att cyklar får tas med till fritids under loven. Vid ett tillfälle 
har detta dock lett till en olycka, krock mellan cyklande och annan lek.  
Cykling ska enligt rektor ske på särskilt område, Niklas kollar detta igen med 
fritidspersonalen. 
 

10. Toaletter 
Elever uttrycker att det är ofräscht på toaletter. En fråga både för städ och barnens 
”beteende”. Elevtoaletterna ska enligt rektor städas två gånger per dag, på morgonen och på 
eftermiddagen. Det kommer för övrigt i vår att bli ett ordinarie tillsynsbesök från kommunen 
kring städning m.m. 
 

11. Situationen på skolbussar 
Förälder lyfte att det på skolbussar förekommer mycket grovt språk, att olämpliga bilder visas 
i mobiler, m.m. Diskuterades hur detta kan bemötas och skolans roll i detta. Det är ett 
gränsland, skolan har egentligen inte ett ansvar men kommer saker till skolans kännedom 
hanteras det. I övrigt är det inte minst ett föräldraansvar. Diskuterades att skolan och 
föräldraföreningen kan göra en gemensam insats kring detta med utskick till föräldrar. Det 
kan vara ett sätt för att initiera att föräldrar generellt tar upp detta hemma. 
 

12. Påminnelse om skolenkät 
Rektor påminde om att besvara skolinspektionens enkät. Det ger värdefull information för 
skolan. 

 
13. Rapport från skolledningen och arbetsplatsträff  

Niklas informerade och redogjorde för vad som tagits upp under dagens arbetsplatsträff med 
skolans personal: 

- Kenneth Fredgren är anställd som idrottslärare. 
- Diskussion om telefoner – förhållningssätt både gällande personalens och 

barnens. Huvudbudskapet är att barnen inte ska använda telefoner under 
skoltid. Utskick kommer från skolan. 

- Det blir tre sittningar i kyrkan för skolavslutningen till sommaren. 
- Kränkningar: antalet kränkningar har minskat påtagligt. Jobbar aktivt med att 

agera snabbt, bemötande.  
-  
-  

14.  Nästa möte 
Kommande möten:  Onsdag 11 mars, torsdag 16 april, måndag 11 maj. 
Samtliga dessa möten kl 18:30-20.00. 
 
Årsmöte 2 april 18:00. 
 
Alla möten hålls i skolans personalrum. Vårens möten ska även annonseras med anslag på 
skolan. 

 
 

Vid anteckningarna: Tobias Källqvist 
 


