
Styrelsemöte föräldraföreningen 2018-10-01 

Närvarande föräldrar: Linda, Thomas, Julia, Daniel, Kajsa, Julia 

Närvarande personal: Jeanette Nyberg (speciallärare, bitr. rektor), Nicklas Folkesson 
(rektor) 

Inkomna ärenden: Grinden, kollektiv bestraffning, status ombyggnation, rastkiosken, rykte 
om Sundsdagens fortlevnad. 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

2. Förslag på valberedning tas upp på nästa möte 

3. Utemiljö (rastkiosken, status ombyggnation) 

Rastkiosken på gång. Förslag att utveckla skolgården, bryta upp asfalten och göra mer 
stimulerande ”öar”. Cirkusprylar levererade, finns elever som kan hjälpa till att 
demonstrera hur de ska användas.  

4. Kollektiv bestraffning. 

Enligt lärare och rektor har en grupp elever haft svårt att komma överens vid King-spel på 
raster. Därför fattades beslut om att förbjuda spel för hela klassen för att bryta en negativ 
trend. Kritik mot den sortens bestraffning framförs. Nicklas säger att ibland behöver beslut 
fattas men medger att föräldrarna borde ha fått signaler om att det inte fungerar i 
elevgruppen på rasterna. Säger att han tar till sig kritiken.  

5. Sundsdagen. 

Ryktet om Sundsdagens skulle försvinna stämmer inte. Än så länge kommer Sundsdagen 
fortsätta. Handlar om hur många fler elever skolan får.  

6. Arbetspass/fritidspass försvunnet – varför? 

En åtgärd för att få fler halvklass-pass och för att de yngsta barnen ska slippa långa 
skoldagar. 

7. Färre minuter idrott på schemat 

Ny nationell timplan innebär 20 minuter mindre tid för idrott i åk 4-5 och 20 minuter mer i 
åk 1-3. Ska utvärderas. Många har pausgympa mitt i lektioner för att få med rörelse.  

8. Grinden – bra men trög 

Framförs åsikter om att grinden är säker men lite väl svår att öppna. Nicklas ber 
vaktmästare att smörja. 

9. Rapport från personalens APT 

Skolsköterskan utbildade om nötallergi och gick igenom läkemedel mot allergiska 
reaktioner.  

Det ska göras en skyddsrond för fysisk arbetsmiljö, både inomhus- och utomhusmiljö. Ska 
resultera i en risk- och handlingsplan. Finns en enkät (länk) som Nicklas även skickar ut till 
styrelsemedlemmarna som även föräldrarna kan fylla. Skyddsronden ska vara gjord senast 
november. 

ÖRP – öppenhet, respekt, professionalitet. Uddevallas värdegrund. Spelregler för 
personalen. 



Genomgång av kränkningar enligt likabehandlingsplanen på systemnivå. Förra året 
anmäldes 85 kränkningsärenden. Observera att det är upplevd kränkning om anmäls. Kan 
vara allt från en knuff till allvarligare händelser. Skolgården och korridorer vanligast 
utrymmen där kränkning sker. 


