
Skolråd 2019-11-26 

Personalrummet Pluggparadiset 

Närvarande: Susanna Wiklund (1A), Sara Jörgensen (3A, FSK B), Michael Melin (4A), Elaine Hallin (fsk 

A, 3b, 5c), Matilda Presthus (bitr rektor), Fredrik Engström (5A), Reka Markatz (4A), Daniel Rander 

(3b, Fsk A), Linda Matsson (2a, 1a), Joakim Tegelberg (2b), Jessica Sjöblom (fritids), Ulrika Nissemark 

(rektor) 

 

Val av sekreterare: Elaine 

Justerare Matilda Presthus 

 

Föregående protokoll:  

Inga synpunkter. 

 

Rapport från verksamheten: 

Skola: Matilda berättar om vad som händer i skolan just nu. 

Fritids: Jessica berättar om vad som händer på fritids just nu. 

 

Ekonomi: 

Nuläge, budget i balans. 

Stadsbidrag ”Likvärdig skola” kommer vi att få även nästa år. 

Skolan har kunnat satsa på att köpa in läromedel och digitala verktyg och kommer att kunna fortsätta 

denna satsning även nästa år. 

Strukturersättning, skolan får en ökning. 

Rekrytering av fritidspedagog och speciallärare. 

 

Organisation och tjänster 

Saknas lärare i trä och metallslöjd 30% tjänst, svårt att få tag på men skolan fortsätter att söka. 

Vakans som speciallärare tillsätts av Lotta Rudström. 

 

Övrig information 

Trygghetskartläggning, genomgång av resultatet av trygghetskartläggningen; elevernas tycker att de 

otrygga områdena på skolgården är: Kingsplaner, planket, ingången vid åk 4, fotbollsplaner, utanför 

matsalen, kapprummet 4 a&b. Åtgärder presenteras för att göra dessa platser tryggare. I maj 

utvärderas om dessa åtgärder gett önskad effekt. 



 

Skolbibilioteket 

Arbete pågår med att beställa böcker samt att inreda det nya skolbiblioteket. Eleverna får i elevrådet 

föreslå böcker som de vill att skolan köper in. Skolan är intresserad av att köpa in böcker på de olika 

modersmål som pratas hemma hos eleverna och kommer att skicka ut ett formulär till 

vårdnadshavare för att kartlägga vilka fler språk än svenska som talas hemma. 

Tillgängliga lärmiljöer 

Hjälpmedel har köpts in för att förbättra lärmiljöerna i klassrummen. Matilda visade olika hjälpmedel 

som ska finnas i klassrummen och tillgängligt för alla elever att ta hjälp av. Det var Timetimer, 

tangels, sittkuddar och hörselkåpor. 

 

Övriga frågor 

Fråga gällande om utdrag ur belastningsregistret tas ut varje år för skolans personal. Utdrag ur 

belastningsregistret visas upp vid anställning samt för vikarier som tas in.  

Trasigt stängsel till tomt angränsande till skolan. Finns någon plan från skolan för denna olycksrisk? 

Det är upp till rektor att se till att det finns pengar för att åtgärda detta. Det är inte åtgärdat i 

dagsläget så barnen får inte vara där och leka under skoltid. 

Rätt till fritids för barn vars vårdnadshavare är sjukskrivna eller arbetssökande: ändrade regler 

innebär inte i nuläget någon förändring av personalstyrkan. Det finns medel avsatta om det kommer 

att behövas en förändring för att bibehålla hög kvalitet på fritidsverksamheten. 

Fråga ang varför skolan har behov av att ta emot varor innan kl 8:30, samtidigt som det är mkt trafik 

på parkeringen vid skolan. Ulrika svarar att det är endast mattransporter som kommer denna tid och 

skolan tittar på om det är möjligt att senarelägga denna transport. 

 

 


