
 

Föräldraråd 190514 
Närvarande: F, Marie Häggblom, 1 Annika Persson, 2A Sofia Axelsson, Maria Stigsson, 3 Kristina 

Leandersson, 4 Sofie Nymans, (Sofia A) 5B Hamdia Malahalli, Anna-Karin Wängefors 6 (Anna-Karin 

W), Maria Bergstrand Solrosens fritidshem, Binge Robertsson, rektor. 

 Information om nästa års organisation  

F   Annika Linngård, Lisa Ståhl,  

1   Susanne Eklund, Ewa Hallstensson,  

2   Erika Bergstrand, Susanne Vanberg,  

3A Camilla Eng Berglund, Lena Altberg 

3B Elina Falk, Lena Altberg 

 

I årskurserna F – 3 (till viss del i andra klasser) arbetar fritidspersonal under delar av dagen. 

De som arbetar på våra fritidshem i höst är: 

Ninni Nyholm, Maria Bergstrand, Annelie Svedberg, Tina Nilsson, Eva Emman, Patrick 

Dahlström, Marie Vainionpää, Malin Edvardsson, Viktoria Widlund, Anne-Mari Dahlström 

och Anna Eriksson 

 

4   Ola Larshans, och vakans 

5   Sofie Uppegård, Pernilla Mellqvist (Heidi föräldraledig) 

6A Ann Westin, Calle Kopparmalms 

6B Carina Malm, Ella Bergius Carter   

 

För er som saknar Anna Zetterqvist berättade jag att vi tyvärr förlorat henne till Alftaskolan, 

eftersom det innebär lite kortare resväg. Tråkigt för oss men vi unnar Alfta att få en så duktig 

lärare som Anna och önskar henne lycka till! 

 

 Lokaler:  

Under hösten kommer våra 6:or att vara lokaliserade i det ny/ombyggda hus A, närmast 

sporthallen. De kommer att ha sina klassrum i källarplan, samma som musiken.  

Klass 1(nu F) kommer att flytta in i 5B’s gamla lokaler, längst ut mot Colorama och även ha 

tillgång till klassrummet intill. Klass 4 (3) flyttar till klassrummet längst ut åt andra hållet, mot 

högstadiet. Klass 5(4) och 2(1) går kvar i sina lokaler. Höstens förskoleklass kommer att gå i 

de lokaler som även är fritids, Violens hemvist, på eftermiddagarna. 

 

Maria Bergstrand berättar om att Solrosen kommer att flytta tillbaka till lokaler i gamla Ce-

skolan. Det sker lite sakta men säkert från nu, men ska vara klart vecka 23. De kommer att 

ha sin hemvist till hösten i de två klassrum på mellanlängan, som kommer att vara grupprum 

under skoltid.  

Maria berättar att de kommer att arbeta lite annorlunda till hösten och dela upp grupper lite  

 



 

 

olika beroende på vad som ska göras på fritids. Ibland är det efter ålder, andra gånger mer  

familjegrupper och ibland efter intresse. Det kommer bli en spännande höst med ett stort 

gemensamt tänk också inför att vi efter jul kommer att få komma in i nya lokaler. Det gäller 

båda våra fritids. 

Vi fick också höra lite om vad som händer i verksamheten på fritids. ”Kul-tur” på fredagar då 

de passar på att besöka både biblioteket och museét. De besöker även Gyllengården och 

sjunger för dem och nästa gång ska de spela Fia tillsammans med de äldre. Då har de även 

förberett frågor för att ta reda på vad man lekte för lekar och vilka leksaker som fanns när de 

var barn. 

Det byggs även en koja på Bäckområdet som man går till vid olika tillfällen. 

 

 År 7-9 kommer att vara i hus A under hösten fram till v. 48. Därefter kommer vi att arbeta 

för att kunna färdigställa med möbler och annat som passar lite yngre elever. Då siktar vi på 

att klasserna F-2, samt Fritidshemmen, ska kunna flytta in efter jul. Vi kommer även att flytta 

upp våra 6:or till plan 3, senast efter jul. 

 

 När det gäller bygget och vad som händer där påminner jag om Skanskas månadsbrev, som 

ligger ute på vår hemsida. Det stora som händer i sommar är väl att den vita delen på 

högstadiet, med bl.a. elev/kapprum 4 skolsalar och rektorsexp. kommer att rivas.  

 

 En extra fråga som skickades med ifrån lärarna var hur ni föräldrar ser på 

internetanvändandet och om ni har koll på vad era barn gör på olika sociala medier? 

Vi på skolan märker att det skrivs mycket i grupper som elever är med i på olika sociala 

medier. Även om detta oftast sker på fritiden påverkar det deras skolgång. Att vi vuxna 

måste ta aktiv del i att hjälpa våra unga att vistas på nätet var vi överens om. Vi tycker att 

den här frågan är viktig och något som bör tas upp gemensamt tillsammans med andra saker 

som man som förälder kan stötta varandra i.  Föräldrarådet kommer därför att ha ett möte 

tidigt i höst  Föräldrarådet kommer därför att ha ett möte tidigt i höst 27/8 där vi pratar 

vidare om några frågor som sedan kan användas vid varje föräldramöte som sedan kommer i 

september. Det är därför bra om så många som möjligt av er representanter kan komma. 

Vi fortsätter att ha tisdagar som mötesdag och 18-19:30 (som längst). 

 

 Vi avslutade med att gå runt i den del av skolan som F-3 senare kommer att vara i.  

Jag vill passa på att tacka för det här året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 

nästa läsår. 

Binge Robertsson 

 

 

  

 


