
Föräldraråd 201110, Digitalt via Teams 
 
Christina Artig öppnade mötet och informerade från låg & mellanstadiet: 
Åk 1-6 är idag tvåparalleliga medans förskoleklassen är en klass. 
Det finns idag 4 st extra personal/resurser på skolan varav en av dessa är special lärare. 
 
Fritidspersonalen, 7st, arbetar i dag med olika rastaktiviteter, nytt sedan HT-20 
 
Ombyggnad av skolgården delades från början in i tre faser. Nu håller man på att avsluta fas 
två. Det som återstår i fas tre är bla asfaltering. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden pga 
skadegörelse. Efter att fas tre avslutats har man en tanke/önskan om att ha någon typ av 
invigning. 
 
Annica informerade från högstadiet: 
Nu är det behöriga lärare i alla ämnen förutom franska, där har man en behörig lärare i 
svenska som också är väldigt duktig på franska. Detta är något vi ska vara stolta över! 
 
Nytt för i höst är att man erbjuder studieverkstad. Detta arrangeras på onsdag eftermiddag 
och då finns behöriga lärare på plats om man som elev vill ha lite extra hjälp eller om man bara 
vill passa på att göra sina läxor. 
 
Elevensval ligger detta år fördelat på tre st heldagar. Detta för att passa bättre in med de 
nationella proven. 
 
Ordningsreglerna på skolan har uppdaterats. Man har infört godisförbud. Detta pga att man 
upplever att godisätandet har ökat kraftigt den senaste tiden och att det påverkar eleverna 
negativt. Skolan uppmanar här föräldrarna att prata med sina barn om detta och att 
respektera de nya reglerna.  
 
Fritidsgården har flyttat till skolan lokaler. Här ställdes en fråga om man upplevde mer aktivitet 
på och omkring skolan och skolgården efter flytten men upplevelsen är att det är ungefär det 
samma. Dock ser man att den nya skolgården lockar till mycket positiv aktivitet. 
 
Ersamus + är ett projekt som pågått under en längre tid. Just nu ligger detta på is då det är 
svårt att genomföra digitalt pga den pågående pandemin. 
Evacajsa är idag ansvarig för detta men tanken är att Jessica Mellberg ska ta över framöver. 
Jessica ska bli skolans EU-ambassadör och tillsammans med rektorn Annica ska dom, 
förhoppningsvis, få besöka Bryssel när pågående pandemi lugnat sig. 
 
Värdegrund – man ser en tydlig förändring i klimatet på skolan. Respektlöshet, rasistiska 
uttalande och ett ”fult”-språk förekommer. 
Här har man nu startat upp ett arbete och en halvdag av dagarna för elevensval kommer att 
tillägnas detta arbete. 
 
Man har vid några tillfällen påträffat elever i skolan lokaler efter skolans slut. Både i 
korridorerna vid badet samt matsalen men också inne på högstadiet. Skolan vet vilka eleverna 
är och har varit i kontakt med dom. Det har även varit ungdomar som varit uppe på taket till 
matsalsbyggnaden. Detta är direkt livsfarligt! Skolan uppmanar föräldrarna att prata med sina 
ungdomar om detta! 
 
Kameraövervakning: 
Detta är tyvärr något som tar lång tid men ansökan är inskickad i april, kompletterad i 
september och sedan räknar man med att det tar ca 6-10 månader. Det är ”Fastighet” som gör 
ansökan och man har ansökt om kameraövervakning utomhus för Nästegård, Alle samt AMB:s 
parkering. Alle har idag kameraövervakning inomhus vilket är lättare att få tillstånd till. 



Kameraövervakningen är ett måste för att komma till rätta med den skadegörelse, 
nedskräpning och klottring som skett på skolgården. Extra väktare är insatta fram till dess att 
kamerorna är på plats. 
 
Skolan har idag ingen digitalplattform. Kommunen arbetar här för att implementera en 
gemensam plattform som ska funka från förskola till gymnasium och vara en och samma i hela 
kommunen. Arbetet pågår just nu men beräknar vara på plats först 2022.  
Hur ska skolan arbeta undertiden för att snabbt få ut info? En sida på Facebook? Just nu 
skickar man mail via Dexter och då gäller det att man som vårdnadshavare har uppdaterat sina 
uppgifter. 
 
Elisabeth Spetz berättade om hur det ekonomiska stödet från föräldraföreningen, som delas ut 
årligen till åk 3, 6, 9 samt förskolan, har använts i Corona-tider då de vanliga aktiviteterna inte 
blev av. 
 
Det har i grupper på Facebook startats upp ett gemensamt arbete för att ordna en 
samlingslokal för ungdomar. Här finns det också diskussioner/önskemål om ex ”Vuxna på 
stan”. Skolan är mycket positiva till detta initiativ. 
 
Frågan ställdes om det finns någon krisplan om Corona-pandemin fortsätter eller ökar i vårt 
närområde. Gymnasieskolorna i Lidköping och Skara har i dagarna återigen övergått till 
distansundervisning.  
Här finns det en plan hos kommunen och skolan kan erbjuda viss anpassad undervisning/stöd 
om någon elev skulle behöva distansundervisning tillfälligt. Att ha undervisning för 
grundskolan på distans är inte aktuellt i dagsläget. 
 
Jenny informerade från Kvänums Förskola: 
Man har i dag 6 st avdelningar och just nu håller man på med att bygga ut köket för att 
anpassa till 120st barn (idag anpassat till ca 80st barn). 
FÖrskolan använder den digitala plattformen Unikum. 
Höstens föräldramöte är framflyttat till våren 2021. 
Jenny visade en väldigt fin ritning för hur förskolan kommer se ut framöver. Man ska bygga ut 
lokalerna ”in mot Kvänum” och utegården kommer att justeras.  
 
 
Vid protokollet: 
Sandra Stridh 
 
 


