
Föräldraråd 27/11 2014 

Närvarande: 

F Jenny Rodriguez Mickelsson, Pernilla Olofsson 

1 Camilla Persson, Kicki Larsson 

2 Cenita Embretsén 

4 Wenche Ross 

5 Agneta Dahlgren, Marie Östling 

6 Wenche Ross, Mia Engman Granqvist 

Skolan Marie Eriksson, Linda Hasselqvist 

 Genomgång av förra protokollet.  

Barn i 1:an känner sig fortfarande osäker i dungen, men det har blivit bättre efter att de har träffats 

och pratat med de äldre barnen som de är rädda för. 

 Fritids 

Personalen på fritids vill att alla föräldrar lämnar och hämtar barnen på fritidshemmet, ej ringa och 

skicka ut barnen. Föräldrarådet tyckte det var ett bra förslag. 

Dörren vid stora entrén låses klockan 

Måndag 16.00 

Tisdag 16.00 

Onsdag 15.00 

Torsdag 15.00 

Fredag 15.00 

Hämtar man på fritids efter de tiderna, går man fritidsentrén. 

 Elevstödsgrupp 

Det har startat en elevstödsgrupp på skolan. Det är 2 elever från varje klass, 1-6, representerade. 

Föräldrarådet undrade varför inte förskoleklassen är med? Förskoleklassen har ännu inga 

medlemmar i Elevstödsgruppen. De får ha sitt inskolningsår och därefter plockas två ledamöter in. 

Det är bra om gruppen inte är fler än 12 elever så det förekommer många diskussioner och alla ska få 

komma till tals.  

Vecka 48 är det en Hej-vecka på skolan. Nästa termin ska gruppen arbeta med ett ”vårdat språk”, vi 

vill att skolan och ni där hemma hjälper till med detta. Gruppen har även tittat på olika filmsnuttar 



från Friends och diskuterat dem, osynlig, hårda ord, elaka ord och tillsammans. Alla klasser har också 

sen tittat på dessa. 

 Skollokaler  

Det finns ett lokalbehov i centrala Edsbyn F-6, Celsius och Lillbo.  

Hur kan vi föräldrar få vara med och tycka innan det blir beslut? 

Delaktighet, referensgrupp, tänka nytt/ tänka bort befintliga lokaler och fördelning. 

Ha ett fritt tänk, hur ser optimala lärprocessen ut. 

Den nya skolan ska hålla i ett perspektiv av 40 år framåt. 

Ca 70 – 80 barn / årskull ska skolan planeras för, (idag är det 40 – 55) både inflyttning, ökade 
födelsetal samt invandring står för elevökningen. 
 
Referensgrupp ska skapas där personal finns med. Inom kommunen kommer en styrgrupp att träffas, 
samla in idéer och samordna dessa. 
 
Pedagoger, (olika ämneslärare) föräldraråd och elevråd ska finnas med i arbetsgången. 
 
I BOS protokoll från möte i oktober står det om att utreda Lillboskolan F-3 och Celsiusskolan 4-6 som 
ett alternativ. 
Föräldrarådet ser inga fördelar med detta förslag. 

  Föräldrar måste skjutsa sina barn mer 

 Längre till skolan 

 Det blir ett jätte fritids eftersom det är mest de yngre barnen som behöver fritidsplats 

 Faddersystemet faller 

 Vi vill inte ha flera stadieövergångar 

 Hur blir det med Tuvans förskola? 

 Bättre med en F-6 skola 

 Bygg på en våning på Lillbo eller Celsius då finns plats för slöjdsalar på Lillbo 

 Vad tycker föräldrar på Celsius om detta?  
 

Föräldrarådet vill ha ett möte i januari och bjuda in Håkan Englund och Solveig Landar. Även en 

önskan om att ha ett föräldraråd tillsammans med Celsius F-6. 

 Parkeringen 

Det blev bättre men parkeringen fungerar inte bra, det är trångt. Föräldrarna tycker inte det är säkert 

för barnen. Det är för få parkeringar för hämtning och lämning, det parkeras i rundeln som är till för 

bussarna. En till parkering på åkern vid förskolan. 

 Matsalen 

Går det att göra något åt höga ljud i matsalen? Tex, dukar eller skärmväggar. 

 

 


