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FÖRÄLDRARÅD  Lillboskolan 20170216 

 

Närvarande:  

Berit rektor, Titti lärarrepresentant 

Lotta Johansson åk 6 och F  

Per Wedin åk 6  

Pär Olsson åk 5  

Dennis Linder åk 6  

Kicki Åsentorp åk 6  

Linda Eng Evertsson åk 2 och 4 

Ida Götesson åk 4 och 2 

Wenche Ross åk 5, 6 och F 

Marie Östling åk F och 5  

Maria Geijer åk 2 och 4  

Anders Gunnarsson åk 2 och 4 

 

Välkommen! 

Pratade om Barnens vasalopp och Alla Hjärtansdag som inföll samtidigt. 

 

Årskurs 6 arbetar med nationella Prov och åk 3 är i startgroparna. Debatten om fusk på 

Nationella proven som farit i Media.  

 

Skolavslutning blir måndagen den 12/6 -17. Man upplever att det är positivt med våra 

kvällsavslutningar.  

 

Skolbygget i centrala Edsbyn startar i sommar. Lillbo blir inte så inblandade i första delen, 

oklart än hur 7-9 ska sköta evakueringar. 

  

Till hösten är prognosen 18 barn i förskoleklass. Då det börjar bli tvåparallel skola på 

Celsius minskar också trycket på Lillboskolan. Det är ett ganska konstant elevantal i 

Ovanåker. Det är asylverksamheten som det nu minskar med elever. Inga aktuella hot om 

nedläggning på byskolor. Det är bra förspänt i bygden med fritidsaktiviteter (t.ex. två 

badhus) och stora företag som genererar jobb.  

 

Parkeringsfrågan. Det är fullt vid hämtning/ lämning. Dilemma. Både skolgården och 

parkering är områden som vi önskar att det ska utvecklas. Skolan får lyfta frågan till 

ansvariga.  

 

Pratade vidare om raster på skolan då vi jobbar för en trygg skolmiljö och att alla ska känna 

sig trygga. Idéer finns om mer riktade rastaktiviteter.  

 

Ett önskemål som kom upp på elevrådet var att de önskade få använda mobiler på raster. Vi 

har utifrån våra regler i skolan sagt nej. Föräldrarådet håller med. Vi fortsatte prat om 

skärmtid och nätmobbing och att det förekommer till stor del på vår skola. 
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Skolans trivsel och ordningsregler håller lärarlaget på att se över och aktualisera. 

De utvecklingsområden vi har på skolan är elevernas arbetsro (vilket framkommit i div. 

enkäter) Positivt på skolan är att vi har arbetsstund efter lunchen.  

 

 

Positivt med Hälsovecka och fruktförsäljning.  

 

Åk 6 har disco på gång. 

 

Nästa föräldrarådsmöte: v. 19 (troligen 9/5)  

 

 


