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Dagordning
• Uppföljning av punkter från förra föräldrarådet
– Ombyggnation
– Omklädningsrum idrotten
– Städningen
– Trygghet på skolgården
• Läsåret 2016-17
Ombyggnation
Thordis presenterade en preliminär ”bild” av tillbyggnader med
huvudentré, matsal, tillagningskök samt kapprum övre skolgård.
Ett konkret förslag ska presenteras för politiken, kanske före
sommaren. Vad som händer sedan får vi återkomma om.
Omklädningsrum idrotten
Vi har undersökt möjligheten att installera dörrar som kan låsas
så man inte kommer in utifrån, men som kan öppnas inifrån. Det
går, men kostar så pass mycket att vi avvaktar.
Städning
Vi har tät kontakt med städföretaget samt fyller i städscheman
för att dokumentera var och hur det städas. Städningen fungerar
fortfarande inte bra, men vi ser förbättringar.

Trygghet
• De ordnade rastaktiviteterna har ökat och är mycket
uppskattade
• Vi kartlägger otrygga platser under maj månad. Det kommer
att ge oss underlag för att planera höstens rastvärdsschema
ännu bättre
• I omklädningsrummen finns en vuxen med för de lägre
åldrarna. På mellanstadiet har några klasser en vuxen med i
omklädningsrummet
• Insynsskydd i flickornas omklädningsrum är på plats. Det
kommer att sättas upp skydd även i pojkarnas
omklädningsrum.
• I korridorer och hallar samt på fotbollsplanerna behöver vi
vara mer uppmärksamma på vad som händer
• Vi kommer att följa upp vårt Tillsammans-arbete under maj
månad. Det sker i arbetslagen och med utgångspunkt i
Likabehandlingsplanen
• Fadderdag nästa vecka
Läsåret 2016-17
Personal- och lokalplaneringen är nästan klar för nästa läsår och
vi kommer troligtvis kunna meddela hur det blir i mitten av maj.
Hemsidan
Det är positivt att vi samlar allt på ett ställe. Vi utvärderar
hemsidan under våren och tar gärna emot frågor och funderingar.
Till exempel undrar några över öppenheten och om man kan
lösenordsskydda mer.
Föräldraföreningen …
… gör mycket gott för skolan! Som rektor ser jag fram emot ett
fortsatt gott samarbete mellan skolan och föräldraföreningen,
eftersom jag ser en styrka i att vi samarbetar kring era barn.

Våga Visa
Nedanför ser ni en skärmbild av elev-och föräldraenkäten 2015.
Den finns på kommunens hemsida under Hitta och jämför
grundskolor.
Vi har fått resultaten för 2016 och de ser ni med större siffror till
höger i bilden. Resultaten har förbättrats vilket vi är glada för och
vi fortsätter arbeta för att eleverna ska ha det så bra det bara går!
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