
Möte Föräldrarådet 210302 kl 18.00 

Pats: Digitalt via Teams. 

  

Rektorn för högstadiet, Annica, började att informera: 

Renovering av Nästegårdskolan är på gång. Byggnad 2 kommer renoveras först. Hit kommer 
sedan alla praktiska ämnen att flyttas. Detta frigör sedan plats inne i byggnad 1 för att fortsätta 
renoveringen där. Byggnad 4 (bad/gympa/matsal) kommer också att genomgå viss renovering. 

Vuxna på stan – finns i dag i Vara och det finns önskan om att ha en likande verksamhet i 
Kvänum. Detta är inget som skolan håller i utan sker i så fall av ideella krafter. Ev kan det finnas 
visst stöd att söka hos kommunen alt Folkhälsorådet.  

Distansundervisning – har fungerat bra men har varit svårt för vissa elever. Även tufft för 
personal som kan ha elever både på distans och i klassrummet fysiskt på samma gång. För att 
få en rättvis närvarokontroll kommer man i fortsättningen, som elev, vara tvungen att ha på 
kameran hela tiden. Väljer man att stänga av eller inte svarar i ex chatt så rapporteras det som 
frånvaro och samtal med föräldrar sker. 

Datasupport – info har gått ut till alla elever om vart dom ska vända sig om de får problem.  

Gympa på distans – man försöker lägga mer teori just dessa veckor och mer praktiskt när 
eleverna är på plats. Detta gäller alla praktiska ämnen.  

  

Rektor för låg/mellan, Christina, informerar: 
 
Renovering av byggnad 3 kommer att fortsätta. Först ut är byte av tak. 

Skolan har fått tillstånd för kameraövervakning. Arbetet med att få igång detta kommer ta lite 
tid men det finns en förhoppning att det kommer vara klart under sommaren. Det är främst 
innergården på låg-och mellanstadiet som kommer bevakas men även utanför högstadiet samt 
lastkaj vid kök. 

Covid 19 – några enstaka fall har förekommit på skolan. De som varit i kontakt med smittade 
har fått information. 

Utemiljön – nu är man inne på fas 3 av 3, alltså slutfasen. Det som kvarstår är markarbeten och 
även en linbana som ska monteras utanför byggnad 2. Detta kan dröja lite då byggnad 2 ska 
genomgå renovering nu.  

Distansundervisning – viss förberedelse har gjorts ifall man skulle bli tvingad till detta men det 
är inte aktuellt i dagsläget. 

Skolinspektion – kommer ske mars 2021 och kommer i år ske på distans. Fokusområden 
kommer vara trygghet, studiero samt likabehandling. 

Skolavslutning samt inskolning för förskoleklass kommer antagligen att bli på samma sätt som 
2020. Skolavslutning klassvis på skolan utan föräldrar samt att man vid inskolning/överlämning 
visar film och möts digitalt alt utomhus. 



Skolan kommer i år att sälja majblommor digitalt och uppmanar alla som har möjlighet att 
köpa. Detta är en organisation som där skolan fått stöttning i form av bla inköp av redskap. 
Även elever kan få ekonomisk hjälp med ex glasögon. 

  

Rektor för Kvänums Förskola, Jenny, informerade: 

Den digitala plattformen Unikum är igång och fungerar väldigt bra.  

Man jobbar nu med att stärka språket hos barnen, man använder bildstöd och teckenstöd bla. 

Covid 19 – verksamheten ser ganska så lik ut. Inskolning inleds digitalt. 

Föräldramöte kommer bli digitalt alt ute under våren -21. Man inväntar info ang bygget av nya 
avdelningar som man gärna vill informera om på mötet. 

Köket renoveras just nu och under en tid kommer det att levereras mat från skolan och ev 
kommer den, under begränsad tid, att serveras på engångsartiklar. 

Viss yta av dagens befintliga utemiljö kommer att försvinna vid utbyggnad men det kommer 
att kompenseras med ny yta. 

Under tiden för bygget kommer det att vara begränsade möjligheter till parkering. 

Här ställdes också en fråga – bygge av rondell utanför förskolan? Detta finns det rykten om 
men inget som Jenny hade någon info om. 

  

Vid protokollet: 

Sandra Stridh 


