
Möte Föräldrarådet 20160414, Nästegårdskolans Aula. 

 

Ordförande Jonas Larsson öppnade mötet. 

 

Till sekreterare för mötet valdes Karin Velander 

 

Till justerare för mötet valdes Kathrin Milas och Eva Svantesson. 

 

Information och presentation av Per Lund ny Biträdande Rektor  

Per började arbeta hos oss i början av mars. Har arbetat i skolans värld sedan -95 i 

Grästorp. Sylvia och Per har delat upp arbetet att leda skolan. Sylvia har personalansvar, 

budget mm och Per kommer ha elevfokus. 

Sylvia och Per kommer arbeta med arbetslagsutveckling och pedagogisk 

ledarskapsutveckling framåt. Det kommer bli en del förändringar till hösten, mer info 

kommer längre fram.  

 Fokus på att få fram ett bättre schema än det som varit 16/17 

 Man ser över byggnaderna, förskolans flytt till sommaren frigör lokaler 

 Den 23/5 är det öppet hus på skolan mellan kl 18-20 och den 24/5 är eleverna 

kompensationslediga. 9:orna deltar inte, de är på Stockholmsresa 

 15 maj – 15 sept ska skolköket renoveras. Under den tiden tas färdiglagad mat 

från Lagmans- och Alléskolan. 

 

 

Information från Birgit Oliv 

Ombyggnationen på Kvänums Förskola är igång. Tre moduler ska sättas upp och i dem 

ska 4-5-åringarna gå. Beräknad inflyttning är i midsommarveckan. Då får 6-åringarna 

gå vidare till fritids på Nästegårdsskolan och 4-5-åringarna flyttar in i de nya lokalerna. 

Det kommer vara 7 förskoleavdelningar på förskolan. För att utevistelsen ska bli bra för 

barnen, då skolgården blir ”trång” kommer övrig omgivning nyttjas mer och det 

kommer tillämpas ”skiftesgång” på skolgården.  

 Köket ska byggas om, tidpunkt är inte bestämd ännu. 

 19 juni stängningsdag 

 V 33 ska personalstaben på utbildningsresa 

 

 

Information från Föräldrastyrelsen 

Kassarapport 2016: 

Ingåendebelopp 160101, 9 233 kr 

Utgåendebelopp 161231, 7 283 kr 

 

VT-2017 kommer pengarna fördelas enligt följande: 

Förskolan - ca 250kr (glass till förskolansdag) 

Åk 3 - 500kr, 500 kr per klass 

Åk 6 - 1000kr, 1000kr per klass 

Åk 9 - 4500kr, 1500kr per klass 

 

Protokollen från Föräldrarådet ligger på kommunens hemsida under Nästegårdskolan. 

http://vara.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-fritids/foraldrasamverkan/ 

Nästa Föräldraråd kommer att hållas i oktober. Kallelse skickas ut ca en månad innan. 

 

Dialogforum 

Det har varit två dialogforum 161129 och 170207, representant har varit Karin 

Velander. Det har varit mycket diskussion om personalbrist/nyanställningar och 



renovering/tillbyggnad av kommunens skolor. Läs mer under http://vara.se/barn-och-

utbildning/skolutveckling/dialogforum/  

 

Vi tackar Skandia Elevator för god fika! 

 

Mötet avslutades. 

 

Protokollförare: 

Karin Velander 

 

Justerare: 

 

-------------------  --------------------- 

Eva Svantesson  Kathrin Milas 

 

 

 

 


