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Skolråd 27 februari 2018 
 
Tid: Kl. 18.00-20.00 
Plats: Storvretaskolans personalrum, stora byggnaden 
 
Närvarande från skolan: 
Elin Waldenvik, rektor 
Maja Karlsson, biträdande rektor 
Nina Wesslén, lärare 
Linnea Steen, lärare 
Kerstin Karlsson, lärare 
Birgitta Åhlander Björkén, fritids 
 
Vårdnadshavare: 
Magnus Ekberg 5A  Karima Edell FA 
Anna Wahlström FC  Lena Nohrstedt 2C 
Pamela Bèdier 4C  Anna Huvas FD 
Jens Pahlin 3C 
 
 
Kvällens punkter: 
 

• Information från skolledningen: 
Information om ombyggnation av ventilationen i stora huset. All upphandling kring 
arbetet är ännu inte klart. Tidsplanen har vi fått och den visar att arbetet ska vara klart 
vid skolstart i augusti ht- 18. Andra ombyggnationer på skolan är den fortsatta 
handikappanpassningen. Det kommer att påbörjas byggnation av hissar en upp till 
expeditionen och en ner till Grönans fritids. Det kommer också att byggas ramper till 
ingångarna till idrottssalen.  
Rasterna: Vi tycker själva att rasterna behöver ses över, framförallt med antalet vuxna 
ute. Vi håller på att se över vårt schema för rasterna. Förändringarna för detta läsåret 
är att är det två lunchraster nu istället för en och det har varit svårt schematekniskt att 
få till det så att vi når ända fram. Vi kommer att jobba på med detta tills vi når vårt mål 
med ökad trygghet på rasterna.  
Övrig information: Tillsammans med skolorna i området har vi jobbat fram Röda 
tråden i alla ämnen. Vi håller nu på att arbeta med våra fokusmål som vi tagit fram.  
Alla utvecklingssamtal är snart slut och NP i åk 3 börjar 13 mars.  Lärarna i åk 3 är nu 
i full gång för att planera inför det. 
Vår skolpsykolog Erik Berglund har gått i pension. Hans efterträdare kommer att börja 
1 april och heter John. 
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Pär Ångman, kurator och Alexandra, speciallärare kommer att gå runt i alla klasser 
och prata om nätetik. De kommer att diskutera vad man får göra och inte får göra på 
nätet. 
Extratjänster. Med hjälp av Navet och Arbetsförmedlingen har vi fått till två 
extratjänster som kommer att jobba här på skolan. De heter Mohammed och Amal 
kommer att vara här i ca. 1 år. De kommer att arbeta halvtid och studera vid SFI 
halvtid.  
 
 

• Aktuellt på Storvretaskolan: 
 
Digitalisering- Kommunen och skolan är nu i en digitaliseringsprocess. Vi har tillsatt 
en IT-grupp och håller nu på att kartlägga vårt nuläge bland personalen. Målet är att 
eleverna ska bli mer och mer delaktiga i detta.  
”Stopp min kropp” är ett ämne som vår skolkurator Pär leder. Vi har haft ett APT med 
all personal och fått lite idéer och tankar om hur vi kan arbeta vidare med detta i våra 
klasser. Vill man veta mer om detta kan man kontakta Pär. 
 
Diskussion i mindre grupper: 
 

• Vi gör mycket bra på vår skola och vill gärna visa upp det vi gör. Det finns olika sätt 
man kan gör det på tex. Öppet hus, kultureftermiddag, besök under skoldag… 
Vad vill ni som föräldrar se? 
 
Svar från grupperna: 
Förslagen är:  
Föräldravecka: Vi bjuder in alla föräldrar att komma och hälsa på under skoltid och se 
hur det är i verksamheten.  
Öppet hus på kvällen med olika stationer där vi visar upp vår verksamhet.  
Livesändning från klasserna. 
Eftermiddag med Öppet hus tex. elevledda workshops. Man går runt och titta på 
skolan lokaler och verksamheter. 
Tipspromenad och stationer på skolgården där man kan göra samarbetsövningar.  
Storvretakampen. Föräldrar och barn leker och tävlar mot varandra.  
 

• Frågor från klasserna: 
 
3C: Beröm till skolledningen för att vi har många insatser för barn med särskilda 
behov samt att rasterna är bra. Mobilreglerna ska vara samma i alla klasser så att man 
som vårdnadshavare inte behöver åka till skolan och kvittera ut den. Att man inte får 
äta hur mycket mat de vill. Tex när det är köttbullar får man bara ta ett visst antal. 
Husmor säger att maten är beräknad per elev och de försöker att reglera så att de alltid 
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ska räcka till alla. I matsalen serveras det varje dag salladsbuffé, knäckebröd och tre 
olika matalternativ.  
2C:  Vissa elever är bakom stora huset (bredvid busshållplatsen) och det kan vara 
otryggt på rasterna. Trygghetsarbetet i klassen kommer Pär att fortsätta med. Om det 
skulle vara någon konflikt eller händelse på rasterna eller under skoldagen som det 
pratas om bland vårdnadshavarna kan man höra av sig till skolledningen så försöker vi 
svara så gott vi kan. 
2A:  Otrygga raster. Positivt med halvklasserna och med idrottsfritids.  
 
 
 

 
//Elin Waldenvik och Maja Karlsson 
 
  


