
Protokoll, Föräldrarådsmöte Gröna Dalen 10/10 2019 

Närvarande  
Från skolan: Åsa Permén, Elin Quas, Merja Zachariassen 
Från föräldrarådet: Fredrik Kantor, Sara Lindh, Charlotta Enghag, Andreas Jonsson, Helena 
Alm, Charlotte Ljukovac, Josefine Backlund (förde protokoll) 
 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Presentation av deltagarna. 

 

3. Vi kommer överens om mötets ordning, att utgå från de punkter som diskuterades 

vid förmötet 7/10 (nedan i kursiv stil). 

 

4. Elevernas arbetsmiljö: 

a) Fysiska anpassningar för barn med särskilda behov  

Skolan upplever att man är väl rustad för detta och redogör för de hjälpmedel som finns 

(skärmar, stora mellan bänkar och mindre på bänkar, stressbollar och liknande, sittkuddar, 

bildstöd, hörselkåpor mm) På Gröna Dalenskolan är Pedagogiskt Centrum inkvarterat och 

det finns möjlighet att konsultera dem när det gäller hjälpmedel. 

b) Läromedel, om barnen inte får ta hem böcker, skicka med stenciler. Upplevs av några 

att barnen inte får ta med hem materialet till läxa/prov. 

För de elever som upplever att man inte hinner bli klar under lektionstid finns studiestöd dit 

man kan gå och få hjälp att avsluta uppgifter. För de elever som har behov finns möjlighet till 

”dubbla läromedel” och man får då läromedel som man får ha i hemmet. Man får vända sig 

till mentorerna om man önskar detta. 

c) Datorer – flera i nian saknar egna datorer, vad görs åt det?  

Rektorerna känner inte igen detta, men kommer att undersöka frågan vidare. Skolan 

informerar att en IT-tekniker nu finns anställd för att denna sorts frågor smidigare ska lösas. 

d) Hur många rastvakter finns ute på gården?  

För de yngre eleverna finns rastverksamhet som Fritids anordnar. Under dessa raster finns 

alltid flera vuxna ute. Eleverna på högstadiet vistas inte ute i någon större utsträckning utan 

håller sig mest på den öppna ytan mellan sina klassrum. Även där finns alltid någon vuxen 

under rasterna, framför allt mentor och elevassistenter. Vi diskuterade hur man skulle kunna 

locka ut högstadieeleverna och var överens att det inte finns så mycket utomhus som 

inbjuder till aktivitet för de äldre eleverna. 

e) Vad händer med skrinlagda utbyggnaden? Alternativ till utbyggnaden?  

Påbyggnad (ovanför matsalen) är inte genomförbar, av tekniska skäl. Det som i dagsläget är 

möjligt är att flytta väggar för att få större klassrum, dock inte fler. Närmast på tur att byggas 



om är scen och cafeteria. Det finns även planer för matsalen där det i dagsläget är en hög 

ljudvolym och även i övrigt en miljö som inte ger matro. 

f) Klassrum utan fönster – forskning visar att det har negativa effekter  

Diskuterar detta och vilken påverkan detta har på såväl elever som personal. Merja berättar 

att man försöker att förlägga vissa lektioner utomhus för att minska tiden i klassrummet. Det 

framförs önskemål att man alternerar läsårsvis mellan de klassrum som saknar dagsljus så 

att inte samma elever drabbas hela tiden. 

Skolan informerar att frågor gällande skolbyggnaden ägs av kommunen. Föräldrarådet kan 

ställa medborgarförslag till kommunen. 

g) Har det gåtts en skyddsrond? Vem är skyddsombud?  

Det anordnas med jämna mellanrum skyddsronder och vid dessa förs av kommunen 

protokoll. Nyligen kontrollerades nödutgångar och inom kort sker en 

brandskyddsgenomgång. Det finns planer för att högstadiets elever ska få kod till entrén vid 

skolans gavel, mot grusplanen. 

 

5. Barnens trivsel 

a) Motverka mobbning, finns många barn som har egna problem. På vilket sätt arbetar 
skolan aktivt med mobbning? Hur bygger skolan värdegrund som är kontinuerlig? 
Följa upp likabehandlingsplanen som vi utvärderade förra året? 

 
Skolan informerar om det värdegrundsarbete som pågår, man agerar till exempel direkt på 
olämpligt språk. Merja vittnar om att hon nu upplever en samsyn hos personalen vad gäller 
ordningsregler. Åsa berättar att tavlor med skolans ordningsregler kommer att sättas upp, 
väl synliga, över hela skolan. Föräldrarådet föreslår att eleverna själva ska få tillverka tavlor 
med värdegrunderna som sedan sätts upp på skolan. Detta gör barnen mer delaktiga och 
man kan bearbeta värdegrunderna medan man jobbar med tavlorna. Likabehandlingsplanen 
är nu uppdaterad 
 

b) Mentorer i högstadiet, funkar väldigt bra. Mentorerna är närvarande och tar t ex 
mobbing på allvar. Mentorskap från tidigare åldrar? 
 

Rektorerna uppskattar den positiva kritiken och tycker att tanken på mentorskap i lägre 
åldrar är en intressant idé. 
 

c) Önskekosten – maten är slut. Vad görs för att säkerställa att barnen med allergier 
eller särskilda behov får sin mat? 
 

Skolan känner till att önskekosten ibland tar slut. Det förekommer att elever som har rätt till 
denna tar extra och bjuder sina kamrater. Åsa berättar att köket kommer att göra om 
systemet med önskekost så att all mat sätts fram separerad, lika för alla, så att var och en får 
ta det som passar. Det tas även upp att maten inte alltid räcker till de som äter sist. Åsa 



säger att hon brukar äta bland de sista och att hon upplever att det finns mat kvar då. Hon 
tar upp detta med kostenheten. 
 

6. Övrigt 
 

a) Vid frånvaro sms – vad görs om barnen är ”borta”, ogiltigt frånvarande – hur 
säkerställa att barnen är trygga? Skriva tydligare anledning. 

 
Skolan förklarar rutinerna för frånvarorapportering: Närvaro tas vid lektionens start och 
sparas därefter. Efter fem minuter skickas då automatiskt meddelanden om frånvaro, något 
som skolan är skyldig att rapportera. För de yngre barnen finns hela tiden en beredskap om 
ett barn inte dyker upp på lektionen, det är viktigt att agera snabbt och därför angeläget 
med snabb närvarokontroll. Skolan rekommenderar att man inte använder appen utan att 
man går in till Dexters hemsida där anledningen till frånvaron beskrivs när man vet om 
eleven är försenad eller frånvarande hela lektionen. Skolan poängterar att eleverna har en 
skyldighet att komma i tid till lektionerna. 
 

b) Trafiksituationen kring skolan – morgon vid avlämning. 
 
Skolan känner till problemet och har bett polisen att vara mer synlig vid aktuell tid. Många 
föräldrar använder personalparkeringen när man släpper av sina barn. Skolan kommer att 
skicka ut ny uppmaning om att använda grusparkeringen där det finns gott om plats och 
dessutom är närmare för barnen som går in på baksidan av skolan. Man vill också uppmana 
till att de elever som har möjlighet att cykla eller gå till skolan gör detta. 
 
 

c) Aktivitet på höstterminen för föräldrar, föreläsning om exempelvis nätanvändning, 
barnpsykolog som kan hjälpa föräldrar att stärka sina barn 

 
Skolan kan inte bistå med några pengar, men rekommenderar att föräldrarådet vänder sig 
till exempelvis Polisen eller Bålstapolarna som kan ge gratis föreläsningar. 
 

d) Hur kan skolan hjälpa föräldrarådet att kommunicera ut till samtliga föräldrar? 
 
Åsa och Elin kan distribuera till klasslärare och mentorer som kan skicka ut till föräldrar i 
respektive klasser. Det finns även möjlighet att nyttja skolans Facebooksida. 
 

7. Mötet avslutas. Datum för nästa möte 10/12. 


