
  

  

  

Västerängsskolan  

Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta 
Telefon:0171-537 00  
E-post:vasterangsskolan@edu.habo.se 

Föräldrarådsmöte 200226  
  
Närvarande: Fyra vårdnadshavare, Mette Sandh-rektor, Jessica Grym-biträdande rektor, 
Emma Wranding-AL-ledare lågstadiet.  
  
Trafiksituationen utanför skolan  
Mette informerar om trafiksituationen utanför skolan. Det kommer byggas på marken kring skolan 
vilket kommer att påverka trafiksituationen framöver. Vi kommer att informera löpande utifrån hur 
det påverkar möjligheter att lämna av barn/parkera mm.  
Vi ber alla föräldrar tänka på att hålla låg hastighet kring skolan. Vi diskuterade om det finns 
möjlighet att sätta upp farthinder på lämplig plats. Rektorn tar med frågan till högre nivå.  
Ungdomar på EU-moppar kör fort kring skolan. Vi pratar i första hand med eleverna och i nästa steg 
med vårdnadshavarna.  
  
Rutin för närvarokontroll  
Kom ihåg att sjukanmäla ditt barn varje dag. Är ditt barn inte sjukanmält kommer vi efterlysa barnet 
via telefonsamtal efter 8.30. Om vi inte får tag på vårdnadshavare kan vi behöva gå vidare med polis-
/socialtjänstanmälan.  
  
Sociala medier   
Barn även i de lägre stadierna har konflikter på sociala medier som i sin tur påverkar relationer och 
mående skolan. Ofta är det åldersgränser på sociala medier. Känner vårdnadshavarna till 
åldersgränserna samt är medvetna om vad som händer på sociala medier? Vi tipsar om boken 
”Värsta bästa nätet” som man kan läsa tillsammans med sitt barn. Vi diskuterade även möjligheten 
att bjuda in till en föreläsning kring sociala medier/nätanvändning.  
Även här kan du lära sig mer om barnens liv på nätet;  
https://www.statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn/snabbguidedigitalamedierpaforal
driska.2779.html  
  
Matematiksatsning F-3  
Matematiksatsning från NCM på gång för lågstadiet. Vi deltar i en kommungemensam satsning som 
kommer att innebära en genomgripande utveckling av matematikundervisningen för de yngre 
åldrarna. Start i höst. Vi har en handledare från Västerängen som kommer att vara med och driva 
satsningen i Håbo kommun.  
  
Kunskapsresultat  
Mette informerar om hur vi arbetar med att analysera våra kunskapsresultat. Här kan du gå in och ta 
del av samt jämföra resultat;  
SKOLVERKET https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokA&vform=11&kommun=0305&one=29299366&run=1 
 
SKOLKOLLEN https://skolkollen.se/habo-kommun/grundskolor 
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Frågor från vårdnadshavare  

Elevens val- Vi lyfte hur elevens val är organiserat på mellanstadiet. Ibland innebär det att eleverna 
inte går ut under förmiddagen. Det kan behöva tydliggöras vad som är rast och vad som är elevens 
val.  Elever har lyft att det behövs mer rörelse och utevistelse.   
 
Hur går det med matsalen? Just nu ligger matsalsbygget på is. Åk 1 äter numera lunch i 
fritidsrummet, hur fungerar det? Vi vuxna upplever att matsituationen fungerar bättre nu och vi 
kommer att följa upp med eleverna hur de upplever det.   
 
Nästa föräldraråd 
Den 13/5 kl. 18-19 är det föräldraråd igen. Camilla Grandin, kostchef och ansvarig för skolmaten 
deltar på detta möte och det är ett bra tillfälle att ställa frågor om skolmaten.  
 
 
 
Minnesanteckningar skrivna av 
Emma Wranding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


