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Protokoll föräldraråd, Lillboskolan 2018-11-14 

 

Närvarande: Daniel Johansson  Rektor Lillboskolan 

Marie Östling  2:an 

Micke Jakobsson 4:an 

Peter Sandqvist  6:an 

Andreas Olevik 4:an 

Jenny Rodriguez Mickelsson Förskoleklass 

Ellinor Persson Förskoleklass 

Ulrika Henriksson 5:an 

Ulrica Geijer Iversen 3:an 

Saknades representant/er från klass 1. 

  

1. Rektor Daniel Johansson hälsade alla välkomna till mötet.  

 

2. Val av sekreterare gjordes och det blev Ulrica Geijer Iversen från klass 3. 

 

3. Vi hade en presentationsrunda av de som var närvarande vid mötet.  

 

4. Vi gick igenom föregående möte som var så länge sen så många av punkterna är åtgärdade 

eller pågående så vi valde att lägga det till handlingarna.  

 

5. Rektor Daniel förtydligade om vilka typer av frågor som inte kommer att drivas i Föräldrarådet 

och det är:  

 

Frågor om enskilda barn, frågor om enskild personal, frågor som ligger inom ramen för rektors 

arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, personalens kompetens.  

 

6. Organisation/Aktuellt på skolan 

Det är för närvarande 156 elever på skolan, 75 st barn är inskrivna på fritids. Förskoleklassen 

som numera är obligatoriskt var tänkt att vara 18 st men de blev 22. 

På skolan finns olika grupper så som t ex arbetslag. Det finns ett arbetslag för 

lågstadie/förskola, ett för mellanstadiet och ett för fritids. De har i sin tur en varsin 

arbetslagsledare som träffas kontinuerligt för att få insikt i vad de andra arbetslagen gör. Det 

finns även en trygghetsgrupp på skolan. Där närvarar 2 elevrepresentanter, speciallärare och 

kurator. Det som kommer att bli nytt är även att det kommer att bildas en trygghetsgrupp för 

lärare. På skolan finns även ett EHT, elevhälsoteam.  

Musiklektioner hålls för mellanstadieelever i halvklass. Halva klassen åker till Celsius och har 

lektion med musiklärare och den andra halvan stannar på Lillbo och har teori med sin 

klasslärare. Det har utfallit väl och lektionerna blir lättare att hålla för musikläraren.  

Digitalisering är aktuellt på skolan. Det har införskaffats Chromebook 16 st till klass 5 och i 

framtiden planeras att köpa in fler och då även till klass 4. Det finns även en app Google 

Classroom där lärare bland annat lägger in info till föräldrar och elever. Det ersätter de 

veckobrev som användes tidigare.  



   

Ombyggnader pågår av toaletter fortgår, 1 st av 2 på fritids är klara. En plan finns även för att 

skapa fler toaletter i anslutning till huvudingången men renovering av omklädningsrum går 

före och det kommer att påbörjas under 2019. En plan finns även att måla om grupprummet 

på fritids samt köpa in nya möbler. Det kommer att ske v10 2019. 

Daniel meddelar att bygget på Celsius steg 1 blir klart 20/12. 

Skogsdagen som Lillbo hade i höstas istället för lingonplockardagen blev väldigt bra. 

Uppskattat av både elever och lärare. 

Life Care systemet som funnits på fritids ett tag men inte använts av alla kommer nu att köra 

igång för att gälla för samtliga inskrivna barn på fritids. Personalen på fritids har fram till nu 

kört med ”dubbla böcker” när det gäller tider och frånvaro och det blir ohållbart i längden.  

När det gäller skolavslutningen så bad Daniel om att han vill ha synpunkter om vi 

fortsättningsvis ska vara på Hembygdsgården eller om vi ska tänka i andra banor. Kanske 

Ovanåkers kyrka på kvällstid? Som det har varit nu några år så har det varit väldigt kallt och 

regn och det kan vara skönt att vara inne men samtidigt på ett stort ställe så alla som vill 

komma får plats. Har ni synpunkter eller andra förslag så maila eller ta kontakt med Daniel.  

Skolfotot beslutades att tas upp i år efter några år utan att det gjordes. Uppskattat verkar det 

som.  

7. Arbetsmiljö 

Lillboskolan har ett elevråd där 2 representanter från varje klass deltar. Först har man ett 

klassråd och sen tar de 2 representanterna frågorna vidare till elevrådet. Ett ofta 

förekommande ämne som kommer upp är rastaktiviteter/uteaktiviteter. Det skrivs protokoll på 

elevråden. 

 

Lillbosskolan har även skyddsronder och det senaste från 12/10 togs bl a upp att de nya 

grupprummen som byggts var kalla och de kom fram att inga element är ditsatta. Detta ska 

AEFAB fixa till så snart som möjligt. Vid en klätterställning på rastgården låg det en bräda på 

högkant och sanden var nedanför den. Den kunde orsaka stora skador om någon ramlar ner 

rakt på den – detta är åtgärdat av AEFAB. Skogsdungen mot vägen är nu avstängd med ett 

enkelt repstaket då det inte är meningen att barnen ska vara där och leka. Det ligger alldeles 

för nära vägen där bilar kör rätt fort. Det har varit högt gräs på rastgården och 

fritidspersonalen är rädd för att ormar och fästingar kan bita barnen så till våren kommer 

AEFAB att röja där.  

 

LISA – Aj/Oj/Kränkningar – Läraren registrerar om något hänt, typ ett olycksfall eller tillbud 

eller en kränkning. Det tar sedan rektorn tag i och ser till att det utreds.  

 

8. Kvalitetsarbetet 

Det kommer att komma en ny trygghetsenkät och nytt för den är att den kommer att vara 

digitaliserad. Den innehåller 28 frågor.  

Kvalitetsenkäter – elev- personal – vårdnadshavare genomfördes i våras och det som kom 

fram i den utifrån vårdnadshavare var bl a att studieron är viktig. Kunskapsutveckling- dvs hur 

ska vi arbeta framåt med t ex utvecklingssamtal tydliggöra vad som krävs av en elev 

kunskapsmässigt för att nå målen, barnets sociala utveckling. När det gäller kränkningar – 

vem vänder sig vårdnadshavare till. Det finns en ny handlingsplan för det och den ska 

synliggöras så det inte ska vara några frågetecken hur en vårdnadshavare ska kunna anmäla 

det. Specialpedagoger i klassrummen – Lillboskolan har dragit ner på specialpedagoger och 

meningen är att det ska vara högre kompetens på klasslärarna och de går 1 gång i månaden 

på utbildning för just detta. Åtgärdsprogram – extra anpassningar IUP-särskilt stöd. Finns mer 

än 10 olika extraanpassningar som klassläraren kan gå igenom, finner klassläraren sen att 



   

hen gjort allt och ändå kanske inte eleven når målet så får Elevhälsoteamet med beslut av 

rektor göra ett åtgärdsprogram för eleven.  

 

9. Trygghet och trivselfrågor. 

När det gäller rastaktiviteter så har fritidspersonalen olika sådana. De tar efter bl a Alftas 

”modell” och kommer att fortsätta med det.  

 

10. Övriga frågor 

Vi pratade om friluftsdag. Förslag på en sådan. Ge gärna förslag till klasslärare eller direkt till 

rektorn.  

 

Hur ska barnen göra med handduken till idrotten kom upp. Måndag till fredag kan den 

eventuellt hänga i omklädningsrummen – Daniel stämmer av med Peter och får återkomma i 

frågan till nästa föräldraråd alternativt att information kan gå ut via Google Classroom.  

 

Påminner om matteklubben och läxhjälpen som erbjuds elever som vill eller att det kan vara 

bra för dom att gå på dessa aktiviteter.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Ulrica Geijer Iversen   Daniel Johansson 

 

 

 

 

 

 


