
Föräldrarådsprotokoll 2019-10-17 

 

1. Närvarande: Chris Sommar, Gun Abrahamsson, Elin Persson, Stefan Ekblom, 

Annie Costell Lindberg, Veronica Johansson, Fredrik Rotberger, Christin 

Jonsson, Sara Stenberg, Malgorzata Jedruch, Christer Lindberg.  

 

2. Chris gick igenom föregående protokoll. Vi diskuterade “parkeringen” 

nedanför isplan och att vi, samt vårdnadshavare vill ha en parkering där då 

vanliga parkeringen inte räcker till. Förslaget kom om vi lärare ska ha 

parkering där istället och att en vanlig rad av parkeringen blir fri för 

vårdnadshavare att använda. Skogsdungen där bussen åker runt, vem äger 

den? Förslag om parkering där. Förslag bakom skolan till personalen.  

Vi tar frågan vidare, inte omöjligt med tanke på att bergvärmen och 

hastighetsbegränsningen gick igenom tack vare föräldrarådet.  

Vi diskuterade även arbetsmiljön, att duschrummet är kaklat och ommålat, 

nya duschar, klassrum börjar bli ommålade, i 2:ans klassrum ska en vägg 

isoleras och fönstren i vissa klassrum ska så småningom bytas ut.  

 

3. Frågor från vårdnadshavarna: Ska man anmäla skolskjuts varje år eller bara 

en gång? Chris ska kolla detta, men så som vi förstått det är det endast en 

gång.  

 

4. Chris informerade om utvecklingen och grunden för läsningen hos barn. Vi ser 

mycket goda resultat av intensivläsning i perioder under skoltid samt genom 

läsläxor i våra kartläggningar. I matematiken måste vi satsa mer med främst 

problemlösning och många av oss lärare har behörighet i matematik.  

 

5. Trygghetsenkät: Goda och positiva resultat på nästan alla frågor, känslan av 

att vara trygg på skolan får högt värde. Det som var mer negativt var frågan 

”Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mig mer” och frågan 

om arbetsro. Frågan uppkom om detta skiljer sig mellan skolorna, ja det är 

mer positiva resultat i byskolorna i jämförelse med centrala skolorna.  

På rasten känns det bra, förutom i skogen där det kan uppkomma konflikter 

med pinnar, men vi lärare hanterar detta genom att de bara får bygga med 

pinnar och inte leka krig. Rastlekar är på gång. Fotbollsspelet är lugnare nu i 

jämförelse med tidigare. Stora stenar har plockats bort vid isplan och nytt gräs 

har planterats. Frågan kom om hur många rastvakter vi är ute på rasten:  

Vi har alltid två, ibland tre. 

“Hur är det mellan barn på rasten?”, lugnare nu i jämförelse med tidigare år, 

främst på fotbollsplanen.  

 

6. 139 elever på skolan. Övervägande del är pojkar, 67% och 33% tjejer. I 

resultaten, betygsmässigt är det ungefär lika mellan pojkar och flickor på 



Rotebergs skola. Flickorna ligger något högre i meritvärdena. 

 

7. Skolverkets garanti: Räkna, läsa och skriva, som är obligatoriskt. Vi följer upp 

och kollar resultaten av bedömningsstöd i klasserna på lågstadiet. De barn 

som behöver extra stöd ska få det enligt garantin.  Kartläggningen börjar 

redan i förskoleklass och Gun informerar om vad som ingår i den. 

Kartläggningen i förskoleklassen sker under hösten i både svenska och 

matematik. Förskollärarna träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera 

och dela erfarenheter.  

 

8. Information om Admentum, om alla moment som kommer att finnas där, 

schema, omdöme, IUP, ledighetsansökan, sjukanmälan. Vårdnadshavare är 

positivt till detta. 

 

9. ERO, Edsbyns rektorsområde. Värdeorden: Vi har valt gemensamma 

värdeord ”Visa vänlighet och ta ansvar” och vi arbetar med betydelsen av 

orden i klasserna. Vi vill att våra elever kan visa vänlighet och ta ansvar. 

Ta ansvar för sitt skolarbete och bidra till en god arbetsmiljö för alla. 

 

10.  Chris informerar om att Christer Andersson på gymnasiet är skolchef för 

tillfället, rekrytering är på gång efter ny skolchef. 

Chris går i pension sista mars, inget bestämt ännu vem som tar över, dock 

kommer någon av de rektorer som finns nu att bli rektor för Roteberg. En 

lösning ska diskuteras fram mellan rektorerna under vecka 44. 

 

11. Vi kan nu få matsäck när vi har utflykter och liknande, som på friluftsdagar.  

 

12. Vi pratade om skolans Krisplan och att den har fungerat väl i en aktuell 

händelse under hösten. 

 

 

 

 

Sekreterare: Elin Persson.  


