
Föräldraråd  

Lillboskolan     20140320 

 

Närvarande: Christer Hälsing(åk2+4), Christina Eriksson (åk 6+3), Tina Jacobs (åk3), Pernilla Mellqvist 

(åk6), Marie Östling (åk 4+2), Björn Arting (åk 6+ 2+F), Linnea Englund ( åk5+3), Pär Olsson (åk 6+2) 

,Kristin Röjd (åk6), Peter Sandquist (åk4+1), Malin Karlström (åk5+F), Stefan Strandberg (åk4) , Dake 

Bergqvist ( åk4 +2). Berit, Linda och Anki från skolan. 

 

Vad är Föräldraråd? 

Insyn, vara med och påverka. Samarbetsorgan, idéer. För den stora gruppen- ej enskilda. Rådgörande 

ej beslutande.  

Nästa föräldraråd 21 maj 

Vad vill ni ta upp då? Vilka är de utsedda representanterna?  

Det behöver bli intressantare med föräldraråd. Bra att ta upp i maj och planera vidare för att detta 

ska bli bättre. 

Skolvägen till och från Celsius 

Nu: erbjuder sällskap med vuxen från skolan. Det är ett prioriterat arbete i kommunen med att göra 

gång och cykelväg till Celsius.  

Ny väg för att gå/cykla blir nu längs järnvägen och in på Ristvägen, över Fallrisvägen . Då undviker vi 

den farliga vägen i industriområdet, där det nu ökat markant med tung trafik. Fram till ny säkrare 

skolväg finns. 

Föräldrarådet vill  att skolan cyklar med åk 4 i grupp till och från Celisus.  

Trafikmiljö utanför skolan 

Man jobbar nu med busskuren/parkeringen där det sker hämtning/lämning. Berit träffar kommunens 

trafikingenjör i morgon fredag. Skickar därefter ut förslaget till föräldrarådet. 

Skolkatalog 

Önskemål finns om skolkatalog F-9. Gruppfoto för beställning. Att man tar in förbeställning. Gärna ett 

lokalt företag. 

Det finns fortfarande kataloger kvar som man kan köpa. 

 



Disco på skolan 

Det var oroligt ute vid höstens disco. 

Det behövs många föräldrar som är här och vaktar. Denna gång ska barnen vara inomhus och inte 

springa ute.  

Ett önskemål att föräldrarna som arrangerar discot utvärderar så att de som eventuellt kommer och 

tar vid till hösten kan bygga kring det som varit bra och kan undvika det som inte varit bra.  

 

*En maillista gick runt samlingen som skolan kan använda som kontakt med föräldrarådet. 

 

Tack för denna gång! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


