
Möte Föräldrarådet 20160414, Nästegårdskolans Aula. 

 

Ordförande Jonas Larsson öppnade mötet. 

 

Till sekreterare för mötet valdes Sandra Stridh. 

 

Till justerare för mötet valdes Linda Karlsson och Eva Svantesson. 

 

Nya bildningschefen Yvonne Kjell presenterade sig. 

 

David Lantz informerade: 

David är TF-rektor tills ny rektor tillsätts. Han har idag ledarstöd från Jytte, rektor på 

Allé, Lars-Åke Svantesson samt Elisabeth Spetz. 

På måndag den 18/4, kommer Mikael Gunnarsson och föreläser om sociala medier. Han 

kommer även att hålla en föreläsning på Vara Konserthus på kvällen den 18/4 för 

föräldrar till elever i åk 7 & 8.   

Man får inte längre bedriva PRAO på samma sätt som man tidigare gjort. Skolan har 

därför tillsammans med tekniföretagen tagit fram ett koncept där eleverna kommer att få 

besöka ett företag under en dag och vara med på workshops där man ska få en insyn i 

både produktion, säljprocess, ekonomi m.m. Eleverna i åk 8 på Nästegårdskolan 

kommer att få besöka Swegon och Rotage. 

Detta gäller även för Alléskolan och de kommer bl.a. besöka Skandia Elevator. 

 

Den 3/5 är det öppet hus på skolan mellan kl 18-20 och den 4/5 är eleverna 

kompensationslediga. 

 

All personal på skolan kommer under våren att få genomgå en HLR utbildning. 

 

Skolavslutningen kommer att ske enligt tradition den 10/6 och den 8/6 är det maskerad 

och bal för niorna. 

 

Åk 9 har varit på besök i Riksdagshuset i Stockholm. Denna resa sponsrar av 

sparbankstiftelsen. 

Cecilia Widegren har även varit på besök i skolan och berättat om regeringsarbetet. 

 

Åk 8 har besökt Möjligheternas Värld. 

 

Rekryteringar: 

Rektorstjänsten är sökbar nu. 

Totalt åtta st pedagoger slutar av olika anledningar vid terminsslut. Rekrytering för låg- 

och mellanstadiet är klar inför HT-16. 

 

Evacajsa informerade om skolans internationella arbete. 

 

Fritidshemmetsdag är den 10/5. 

 

Birgit informerade: 

Vi fick en inblick i förskolans internationella arbete. 

Det kommer att bli en konsert med El-sistema den 26/4 kl 10.30 i Tråvad. 

Rekryteringen till förskolan är igång. Tre pedagoger slutar av olika anledningar. 

Ang lokaler för förskolan så kommer det att bli trångt framöver. Skolan behöver sina 

lokaler och förskolebarnen, 105 st idag, får ej plats på Räfsan. Detta är något som ses 

över just nu. Birgit informerar styrelsen löpande om lokalfrågan. 

Förskolansdag hålls den 19/5.  



 

Information från Föräldrastyrelsen. 

Jonas informerade om senaste Dialogforum. Kommunen behöver uppdatera 

informationen på sin hemsida om detta. Jonas kollar. 

 

Ca 15% av familjerna på Nästegårdskolan har valt att betala in den frivilliga avgifterna 

på 50kr. Dessa pengar går till julgåva till lärare och personal på skolan i form av en 

frukt och chokladkorg samt delas upp som bidrag till åk 3,6 & 9 till resor/aktiviteter 

samt glass till förskolebarnen på förskolansdag. 

Kassarapport 2015: 

Ingåendebelopp 150101, 9.398kr 

Utgåendebelopp 151231, 9.233kr 

 

VT-2016 kommer pengarna fördelas enligt följande: 

Förskolan - ca 250kr (glass till förskolansdag) 

Åk 3 - 1000kr, 500 kr per klass 

Åk 6 - 1000kr, 500kr per klass 

Åk 9 - 3000kr, 1500kr per klass 

 

Protokollen från Föräldrarådet ligger på kommunens hemsida under Nästegårdskolan. 

 

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

 

Vi tackar Londongruppen för fantastiskt god fika! 

 

Mötet avslutades. 

 

Protokollförare: 

Sandra Stridh 

 

Justerare: 

 

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

Eva Svantesson  Linda Karlsson 

 

 

 

  



Deltagarlista Föräldrarådet 20160414 
 

Jonas Larsson 9 röd 

Eva Andersson 6 Orion 

Catrine Hernlind 3 Orion 

Linda Karsson 5 Orion 

Frida Fransson 5 Orion 

Johanna Fahlqvist Fäldt     Personal 

Kristin Bjelkholm Orion 2 

Ann Wiktorsson Personal 

Eva Edin  Personal 

Karin Lundborg 8 Blå 

Svante Johansson 6 Orion 

Thomas Dahlstrand 7 Röd 

Patrik Åhman Avdelning Blå förskolan 

Emil Karlsson Förskoleklass 

Eva Svantesson Karlavagnen 3 

Patrik Velander 7 Blå 

Sandra Stridh Orion 2 

Karin Velander 8 Blå  

 


