
Skolråd Vänge skola 2019-10-08 
 

Närvarande: 

Eva-Britt Landin, Markus Holgersson, Johannes Wiest, Markus Ivarsson, Pia Lindkvist, Åsa 
Selberg, Elin Sadelgren, Erik Åslund, Malin Helmersson, Anna Nord, Susann Sandahl 

1. Mötet öppnades 

Markus förklarar syftet med skolrådet. Forumet fungerar som informationskanal mellan hem 
och skola. Vi diskuterar inte särskilda lärare, vårdnadshavare eller elever. 

Markus kallar till mötet och ansvarar för genomförande. 

2. Anteckningar från föregående möte 

Protokoll fanns ej att tillgå.  

3. Information från skolan, Rektor Markus Holgersson, Lärare Eva-Britt Landin, Fritids Johannes 
Wiest. 

Vi hade en bra start i terminen. Vi jobbade mycket med språkbruk och vi ser en markant 
förändring. När vi gemensamt tar tag i saker så får vi en effekt. 

Det finns en flexibel undervisningsgrupp sedan hösten och elever som har svårt i en stor klass 
kan vara där delar av eller hela dagen efter behov. Flexgruppen omfattar årskurs 1-6. Målet är 
att alla elever ska kunna vara i klassrummet. Men när det trots anpassningar är för svårt, så har 
vi flexgruppen som steg i rätt riktning. Speciallärare Maria Roman ansvarar för undervisningen. 

Vi har 2 nya lärare i årskurs 1, Caroline och Emma, 

Ny personal på fritids, Josefin, Julia. Fritids har nu ett tydligt veckoschema, vi planerar flera 
aktiviteter per dag och följer ett årshjul som täcker läroplanens krav. 

Vi har en konsekvenstrappa som visar för barnen vad som kan hända om man inte följer skolans 
regler. Viktigt med regler för alla, men undantag i form av anpassning på grund av speciella 
behov finns. 

4. Frågor från klasserna   

Inga frågor från klasserna finns. 

5. Övriga frågor 

När vi ska på utflykt frågas föräldrar om de kan skjutsa medan andra skolor har bussar. 

Svar: Det finns ingen extra budget för bussresor för skolor på landet och reglerna för att få 
bussar ger inte mycket utrymme. Det är inget krav på föräldrar, det är en fråga för att underlätta 
för skolan och spara pengar. De resor vi gör har vi råd med men om föräldrar vill bidra så är det 
tacksamt.  

När tar man simprovet? 

Svar: I 6:an. Man testar i 5:an och förskoleklassen samt 2:an åker till simskolan. 



Vem frågar man om man vill hyra matsalen för klassen? Det kostar 570 kr/timme om man hyr via 
kommunen. 

Svar: Markus kollar upp möjligheter. 

 

6. Nästa möte 10/12  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fört anteckningar:  
 
 
Johannes Wiest 
 

  

 



Vänge skolas skolråd  
Skolrådet är en samarbetspartner för skolan. Genom skolrådet får vi fler engagerade vuxna kring 
eleverna och deras skolgång. Skolrådet är inte ett beslutande organ och diskuterar inte enskilda 
elever, föräldrar eller personal.  

Skolrådet fungerar som en informationskanal mellan hem och skola samt är ett forum för att 
diskutera förslag och idéer i aktuella samverkansfrågor gällande hem och skola. 

Exempel på samverkansfrågor:  
Frågor gällande barnens och elevernas trivsel och miljö i skolan 
Frågor gällande barnens och elevernas  säkerhet – trafik, skolgård och liknande 
Frågor gällande skolans lokaler 
Aktuella frågor från klasserna (som faller inom det skolrådet diskuterar)  

Lagrum för skolrådet:  

Skollagen (2010:800) 4 kap 

12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, 
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är 
viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och 
ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och 
för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 

 
 
 
 
 

  


