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Skolrådsmöte 4/10 2017 

 

Närvarande personal från skolan:  

Elin Waldenvik, rektor 

 Maja Karlsson, biträdande rektor 

Linnéa Steen, lärare,  

Niana Wesslèn, lärare,  

Birgitta Björkén Åhlander, fritidspersonal, 

 Kerstin Carlsson, lärare förskoleklass.  

 
Närvarande:  
 
Linda Förare FC/5B  Lena Norstedt 2C 
Carina Lindström 2C  Cecilia Ålsjö 1B   
Magnus Ekberg 5A  Sara Nilsson Edström FB 
Cecilia Edling 2A  Lina Rosenberg 1B/4B 
Max Thorèn 3B  Pelle Stenson 3C/5C 
Anki Blixt 3A   Magnus Berggren 5C 
Mari Engblom 3A  Jens Pahlin 3C 
Jennie Abetsson FA  Sven FD 
Annika Stålenheim 1C  Amir Farkhooy 1A 
Alexandra Sidervall 2B 
 

 

Dagordning: 

 Information och nyheter 

Kallelsen kom ut lite sent den här gången men datumen för Skolrådsmötena ligger 

alltid på vår hemsida. Där ligger även protokollen. Nästa skolråd är den 7:e december 

kl.18.00-19.30 

Skolstarten var lite rörig i år. Vi hade beslutat om göra fyra förskoleklasser vilket 

medförde en del flyttande på skolan. Vi hade också påbörjat ett byggprojekt i form av 

en handikappanpassning som inte var riktigt klar vid skolstart.  Vi kommer att skicka 

ut en enkät om skolstarten till alla vårdnadshavare med barn i förskoleklass då vi 

tycker det är viktigt att få feedback på det fungerade bra och mindre bra. 

 

Vi är också på gång med ett ventilationbyte i det stora huset. Vid jul kommer skolan 

att få en kommunikationsplan från skolfastigheter angående tidplanen och upplägg 
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kring det. Det vi vet nu är det kommer att vara klart med ombyggnaden till skolstart 

ht-18. 

Just nu på Storvretaskolan arbetar vi mycket med lärmiljöer och vi vill skapa en 

gemensam bas för alla elever. Det ska vara lika i alla klassrum. Vi är för tillfället 

trångbodda men försöker att använda våra lokaler vi har på bästa sätt. Vi på skolan 

har också meddelat både Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter att vi på 

skolan upplever att lokalfrågan är något som måste ses över. 

 

 Storvretaskolan trygghetsarbete 

Vi är stor skola och en stor skolgård. Vi arbetar mycket med trygghet och det är 

såklart väldigt viktigt för oss. Vår kurator Pär Ångman är samordnare för 

trygghetsgruppen. Nu arbetar vi med framtagna mål utifrån olika enkätresultat. 

Trygghetsgruppen har i år ökat antalet medlemmar från personalen och har utökad 

mötestid. Eleverna kan anmäl sitt ärende till trygghetsgruppen sig via en brevlåda, 

prata med sin klasslärare eller kontakta någon i trygghetsteamet direkt. 

 

 Extra anpassningar- Film från skolverket om vad extra anpassningar är.  

 Diskussion i mindre grupp utifrån punkten ovan.  

Frågeställning: 

 -Hur vill ni vårdnadshavare att informationen kring extra anpassningar ska se ut? 

 

Sammanfattning av diskussionerna: Först ett litet möte med klassläraren men sedan 

kan man läsa det via Unikum. När man sätter in en anpassning vill man ha ett möte 

eller kommunicera kring det. Ta hjälp av varandra för att hitta de bästa 

anpassningarna för eleven. Elever i åk 4 och 5 kan själva utvärdera och fundera kring 

sina egna anpassningar.  

 

 Frågor från klasserna:  

Nya klätterställningen är rolig och uppskattad av eleverna. Finns en önskan om andra 

fysiska utmaningar på skolgården för de lite äldre barnen tex. en klättervägg. 

Skolgården städas dock inte så ofta. Toalettbesöken i förskoleklassen är en fråga som 

kom upp. De kan inte låsa själva. Klassen önskar en hasp så de slipper ta med sin en 

kompis och vakta. Det är också problem med toaletterna i källaren då det går att låsa 

upp utifrån. Skolan tar med sig frågan. 

Tekniska hjälpmedel, hur många finns på skolan? Det finns tillräckligt med tekniska 

hjälpmedel på skolan så alla som behöver kan få tillgång det. Hörselkåpor finns också 

att få om man önskar. 

Vad gö 

Läxor via NOMP och Bingel. Årskurserna har alltid samma digitala läxor. 
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Trångt i kapprummet i låga huset. Klassen önskar att få bättre plats med sina kläder. 

Vi på skolan vet att det är trångt och kommer att se över antalet krokar/platser. 

 

Positivt med skolmaten från de elever som börjat förskoleklass. De tycker att den är 

god och att det finns mycket att välja på.  

Skolans regler är att det är mobilfritt under skoldagen och det gäller även på fritids.  

Ungdomar är på skolgården under helgen. De är mycket skräp på måndagen som vi i 

personalen tar rätt på.  

På morgonen är det trångt vid dörren innan det ringer in. Vi har rastvakter ute som 

från kl.08.00 som hjälper till vid dörrarna så att det inte blir för trångt! 

 

Fritids- Fyll i anmälan till Höstlovet v. 44. Information finns på hemsidan! 

 

 

 
  

 

 


