
Möte föräldrarådet 171127 

 
Föräldraföreningens ordförenade Jonas Larsson hälsade alla välkomna. 
 

Rektor Per Lund informerade: 

Per började med att presentera sin nya kollega, biträdande rektor Anna Benedetto, som gjorde 
sin första dag idag. 
 
Lukt i duschrummen vid gymnastiken: Per är medveten om problemet. Han kollar upp rutiner 
kring städning. Man upplever att lukten försvinner efter städning. 
 
No-sal: tidigare hade man haft problem med mögel i en av salarna. Golvet har bytts ut och 
efter det är alla värden bra. Önskvärt är att man fortsätter att byta ut fler golv på skolan. Dock 
finns det stora renoveringsbehov i hela kommunen. Man upplever här att det finns en bra plan 
för framtiden hos tekniska. Per och Anna kollar om det finns möjlighet att få delge oss planen 
på nästa möte. 
 
Högstadiet: utrymmen att umgås på under raster finns, dock skulle dessa gå att göra trevligare. 
Schemat ligger just nu så att eleverna har väldigt korta raster. Skolan ser klara fördelar i detta. 
 
HLR: erbjöds under läsåret 16/17. All personal ska så kurs ca vart tredje år. 
 
Nötförbud: det råder nötförbud på Räfsan och hela Nästegårdsskolan. Skyltar kommer att 
komma upp vid alla ingångar, även till de lokaler som hyrs ut - matsal, gympasalen samt bad. 
Önskvärt är också att denna information fortsätter att komma i Nästegårdsbladet årsvis. 
 
Matsalen: Per har diskuterat situationen med personalen. Man valde att "stänga" en kö för att 
minska på matsvinnet samt att underlätta ang. varmhållning. Nu har man återigen öppnat 
båda köerna för att minska den köbildning som blev. Ang. matsvinn - detta minskat man inte 
genom att laga MINDRE mat... det motverkar man med att laga GODARE mat! 
Har även funnits tillfällen då maten tagit slut - då menar man dagens huvudrätt, det har alltid 
funnits alternativ att servera, och att maten varit kall om man äter en senare tid.  
Räfsan serverar en maträtt (förutom specialkost) och grönsakerna uppdelade var för sig.  
Personalen från köket har varit ute i klasserna och informerat ang. ljudnivån i matsalen. Detta 
har givit ett bra resultat. Ljuddämpningen i matsalen är utbytt under 2000-talet. 
Nya stolar kommer köpas in under VT-18 och de höga stolarna kommer att bytas ut. Frågan 
ang. om stolarna ska hängas upp eller inte tas vidare till Per. Detta moment orsakar ett högt 
ljud och ett extra moment vid avtorkning av stolarna? 
 
Riktlinjer kring läxor: vad säger skolan här? Det skiljer sig väldigt mycket mellan årskurserna. 
Per tar detta vidare. 
Önskvärt är att alla lärare jobbar likvärdigt på/utifrån en gemensam plattform så att alla 
föräldrar har samma möjlighet att få likvärdig information ang. läxor m.m. 
 

Förskolechef Birgit informerade: 
Nu är alla förskolebarnen samlade i Räfsans lokaler. Moduler är på plats och rymmer tre 
avdelningar. Sammanlagt är det sju st avdelningar nu men totalt ca 120 st barn. Några barn 
kommer komma in under våren. De lokaler som finns idag har en kapacitet på drygt 120 st 
barn. Man kollar på att bygga en befintlig del istället för modulerna. De nya lokalerna skulle i 
så fall totalt ha en kapacitet på ca 140 till 150st barn. Här kommer man utgå från skolverkets 
nya rekommendationer vid byggnation. Rekommendationerna hänvisat till mindre 
barngrupper. 
Detta projekt beräknas vara klart ca 2021 om allt går som det är tänkt. 
 



Temat man jobbar efter just nu är: 
Babblarna - för de mindre barnen. Väldigt bra för deras språkutveckling och mycket 
uppskattat. 
Pettsson och Findus - för de lite större barnen. Alla avdelningar har fått plantera varsitt 
"köttbulleträd". 
 
Man fortsätter men sitt projekt "Platsbantning" där man tar bort skadliga platsleksaker och 
ersätter dom med "rätt" plast eller andra material. 
 
På förskolan arbetar man mycket med teckenspråk. 
 
Utegården funkar i dagsläget, man turas om att vara ute samt använder bl.a. Oltorp som 
utflyktsmål. Vid en ombyggnad kommer även utegården behövas göras större. 
 

Jonas informerade: 
Protokollet från senaste Dialogforum gicks igenom. En stor lönesatsning har gjorts i kommunen 
och just nu så har Nästegårdsskolan behöriga lärare i alla ämnen.  
Lagmansgymnasiet har 180 st elever i åk 1. Mer än dubbelt så många som tog studenten i 
våras.  
 
Föreningens kassa är i dag ca 4.700kr. Bidragsansökan har skickats till Lions och vi har även 
tagit fram ett underlag/mall för att dela ut till företag i närområdet.  
 
Sahlins har nu åldersgräns på försäljning av energidryck. Detta är något som föreningen länge 
efterfrågat.  
 
Jonas informerade om projektet "Skärmtid". Beslut ska fatta inom kort om hur  vi i föreningen 
ställer oss till detta. 
 
Mötet avslutades med en rundtur i de nya modulerna. 
 
Vid protokollet:  
 
Sandra Stridh 
 
 


