
Protokoll från föräldrarådsmöte 2022-03-16 

Närvarande representanter på mötet var från F-klass, 1-klass, 2-klass, 4-klass och 5-klass. Samt två 

representanter från skolan varav ena var tillförordnad rektor.  

 

 Enligt aktuell information ska verksamhet bedrivas i barackerna till 2026 

 Diskussion kring att utöka med 2 baracker, något som hade dykt upp på tidigare mötet.  

- Utrymmet i matsalen är trångt samt varumottagningen i köket är väldigt liten. Inget beslut 

är fattat.  

 Förslag att klassrepresentanternas kontaktuppgift (mail) står med i veckobreven så andra 

föräldrar vet vem dom kan framföra frågor till. Även att det informeras i veckobrev när 

nästkommande möte är planerat att äga rum. 

 Diskussion kring gården och allt vatten som samlas. Gruslass är inte tillräckligt som åtgärd 

och avhjälper bara problemet tillfälligt. En mer rejäl åtgärd önskas – dränering? 

 Det har hållits ett möte med Kommunen angående trafiken på Prästgårdsvägen. Enligt 

överenskommelsen från början så skulle det ske ca 3 leveransen i veckan till skolan medan i 

dagsläget upplever man att det är betydligt mer än så. Frågan är lyft om det går att göra 

något åt detta då det är olika leverantörer vilket försvårar möjligheten att samtransportera  

varor.  

 Prästgårdsvägen används fortsatt av föräldrar i syfte att lämna/hämta på skolan. Klagomål 

har framförts till Kommunen och förslag om att åter påminna i veckobrev om detta läggs 

fram då boenden i området utsätts för onödig störning och säkerhetsrisk.  

- Man föreslår att skolan även sätter upp en lapp på grinden som påminner att det EJ är okej 

att använda Prästgårdsvägen för detta ändamål utan hänvisning sker till skolans ordinarie 

parkering.  

 Veckobreven tycks inte alltid nå ut till alla föräldrar, oklart vad detta beror på.  

Skolan kommer framöver att skriva ut en kopia av veckobrevet och sätta upp på dörren vid 

Hugin så att föräldrar som inte fått veckobrevet har en chans att läsa ta del av 

informationen. Veckobrevet sätts upp på måndagar.  

 Man har upplevt lite otydligheter angående vad som gäller kring dusch efter idrotten i skolan 

och syftet är att barnen ska ha med sig handduk och duscha efter varje idrottspass. Detta för 

att barnen blir varma och behöver duscha av sig men också för lära sig att det är så man gör.  

 Nästa möte är 25/5 kl.18-19 

 


