
Möte Föräldrarådet 20200310 Nästegårdskolans Aula. 
 
Annica Berg Svensson hälsade välkomna och inledde mötet med att presentera Linda Georgsson från 
Kvänums Fritidsgård. Hon informerade om öppettider och aktiviteter som de erbjuder. De har även 
en sida på Facebook som man gärna får gå in och följa. Hon informerade också om att "Sista natten 
med gänget" är flyttad i år och kommer ske veckan innan skolavslutningen.  
 
Förskolans rektor Jennie Samuelsson informerar: 
Man har i dag 95 st barn i verksamheten. Efter sommaren beräknar man att antalet barn kommer att 
vara ca 90 st (120 st platser finns det på förskolan idag). 
En av modulerna kommer att tas bort till sommaren och redan under våren kommer en utbyggnad av 
två permanenta avdelningar att påbörjas. Dessa beräknas vara klara hösten 2021. Köket kommer 
renoveras under våren. 
Unikum är en ny digital plattform som förskolan har börjat jobba med. Detta är en gemensam 
plattform som alla förskolor i Vara Kommun använder. 
Beslut är taget om att bygga en rondell vid korsningen vid förskolan. 
En personal på förskolan har varit på semester i Italien. Personen är hemma från jobbet en vecka till 
att börja med. Samtal förs mellan rektor och personal. Man följer folkhälsomyndighetens råd och 
rekommendationer kring Coronaviruset. 
 
Rektor för F-6 Christina Artig informerade: 
Gamla förrådet som användes under tiden förskolan hade avdelningar på skolan har tagits bort. Det 
var dåligt och används inte. 
Bommar kommer att sättas upp så att man inte längre kan komma in med bil/EPA på skolgården.  
Staket ska sättas upp runt buskar och planteringar. 
V 25/26 monteras en multisportarena upp på skolgården. 
Fotbollsplanen utanför fritids kommer att få konstgräs. 
Då det varit mycket skadegörelse undersöks möjligheten till kameraövervakning av skolgården. 
Åk F-3 har "morgonpuls". Detta har gett positiv effekt och man hoppas kunna fortsätta med denna 
aktivitet. Även barn i åk 4-6 är inbjudna att delta. 
Frallförsäljningen som fanns tidigare har tagits bort då det blev alldeles för tidskrävande. 
 
Rektor för 7-9 Annica Berg Svensson informerade: 
Ramtider och bussturer inför hösten diskuteras. Rektorerna har önskemål om att låg och mellan ska 
gå tillbaka till sina gamla tider och att högstadiet ska ha två långdagar per vecka. Skolans 
kontaktpolitiker är inbjudna till ett möte. 
Föräldrastyrelsen kontaktar bildningsnämnden och ber om ett möte där alla föräldrar på skolan kan 
få träffa dom och framföra sina synpunkter på detta. 
Språkprojektet Erasmus+ pågår för fullt. VT-20 reser ett antal elever från skolan till Estland, HT-20 går 
resan till Tjeckien och VT-21 går den sista resan till Spanien. Totalt 15 elever fördelat på dessa tre 
resor. 
Jessica Mellberg, lärare på skolan, har blivit godkänd som skolambassadör för EU och kommer att 
resa till Bryssel under våren för utbildning. 
Elevensvals Londonresa är planerad i maj. 
Mobilpolicy diskuterades - olika förslag och önskemål från föräldrar kom upp. Skolan tar med sig 
dessa och undersöker hur detta skulle kunna hanteras i framtiden. 
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