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 Kort presentationsrunda 

 

 Utvärdering skolavslutningen 18 

Helena presenterade utvärderingen från elevrådet: (Urklipp från elevrådsprotokoll) 

De flesta var positiva. En klass tyckte att kyrkan var bättre. I några klasser var 

de flesta positiva, men några elever tyckte att kyrkan varit bättre.  

positivt 

 att vara på skolan så släkt får se skolan 

 avslutningen lagom lång 

 bra att vara alla tillsammans 

 mysigt annorlunda 

 bättre på skolgården 

 pyntet var fint 

 

negativt 

 att vara i kyrkan är en fin tradition  

 barn som lekte bakom scenen störde 

 lite trångt 

 

Av de som var representerade vid föräldrarådsmötet hade 7 frågat i klasserna. De 

flesta hade ungefär 50% svarsfrekvens och 6 upplevde att vårdnadshavarna hellre 

skulle se kyrkan som avslutningsplats nästa år. 1 rep upplevde att klassen hellre skulle 

vara på skolgården. Samtliga tog upp vädret som ett argument, men även att ens barn 

bara hade fått sjunga en sång och tillsammans med en annan klass, upplevdes negativt. 

Positiva faktorer var bland annat att det var bra att vara alla tillsammans om man hade 

barn i flera årskurser. Någon tyckte att vi gärna kan vara på skolgården men att det 

kanske behövdes två sittningar. 

 

 Ordningsregler 

Rektor presenterade skolans ordningsregler och konsekvenser. De finns på skolan 

hemsida.  

 

  Bussar   

Vi följde upp frågan från förra rådet. Klt och bussansvarig hade åkt med Saxnästuren 

och avslagit vårdnadshavarnas begäran om att bussen skulle köra ner till hållplatsen 

även på eftermiddagarna. De ska överklaga och rektor lovar att ställa sig bakom.  

 

 Förslaget om tårtkalas vid skolavslutning istället för julmarknad.  

Rådet avvaktar tills rektor fattat beslut om skolavaslutning 2019.  

 

 Skolans förhållningssätt vid uppdelning av elever i grupper/klasser.  

Rektor presenterar hur vi delar upp grupper.  

Gruppers indelning görs utifrån:   



- medicinska skäl 

- pedagogiskt dokumenterade skäl 

- organisatoriska skäl för att säkerställa god arbetsmiljö för barn och pedagoger 

- om grupper gäller fritidshem tas hänsyn till syskon på avdelning (för att underlätta 

för vårdnadshavare)  

- god fördelning mellan pojkar och flickor 

- synnerliga skäl 

 

 Återkoppling på frågor från föregående möte 

 Fördelning penna/papper och dator  under skoltid?  

Svårt att säga exakt, det skiljer från dag till dag. Det ena utesluter inte det andra. 

Datorn är ett bra verktyg för att underlätta för eleverna att bearbeta sina texter. Datorn 

kommer med stor sannolikhet att vara elevernas huvudsakliga arbetsredskap i 

framtiden och i skolans läroplan framhålls arbete med digitala verktyg och att kunna 

förhålla sig till den information man kan ta del av via tex internet. På Glömminge 

arbetar vi både med papper, penna, färg, form och dator m.m.  Kort sagt med det 

verktyg som fungerar bäst för uppgiften eleverna har framför sig. Skolans 

undervisning följer Läroplaner och skollag.  

 

  Tietoappen   

Det är endast de som i Procapita står som vårdnadshavare, som kan frånvaroanmäla 

via appen. 

Om sambo vill frånvaroanmäla kan han/hon göra det med ett sms. Ett utskick gjordes i 

början av terminen och rektor gör ett extra utskick av dokumentet igen efter rådets 

önskemål. Observera att det bara går att frånvaroanmäla från det sms-numret, det går 

inte att skicka meddelanden. 

 

 Serviceavgift datorer borttagen efter beslut av skolchefen 

Vissa kostnader kvarstår dock. Borttappad laddare kostar eleven 100kr, både om 

laddaren tappas bort under skoltiden eller om laddaren inte återlämnas ihop med 

datorn. CB som hanterats oaktsamt eller skadats medvetet och måste ersättas helt 

kostar 1000kr. Då får man alltid en begagnad tillbaka. I dessa fall kommer ett 

serviceprotokoll från IT till skolan,  

 

 Inkomna frågor:  

 

 Fokustid har ni det eller kallar ni det något annat? Vad gör ni på denna tid? 

På schemat går tiden under namnet “Elevens val”. Det finns endast på mellanstadiet. 

Skolan har valt att nyttja den tiden till våra pulspass som innebär  pulshöjande 

aktiviteter 40 min /vecka utöver idrottsundervisningen. Forskning visar att detta har 

gynnsamma effekter på elevers skolgång.  

Resterande tid används för läxhjälp.  

 

 Blir det inga klasskort? 

Nej. Rådet ber rektor framföra till övriga rektorer och skolchef att detta upplevs 

negativt.  

 

 Med tanke på att det pratas om att väg 136 ska byggas om. Hur ser det då ut 

utanför skolan? 



I dagsläget finns inga konkreta planer. Trafikverket kommer till skolan 21/11 för att 

intervjua barnen om deras rörelsemönster runt väg 136 och deras tankar. De kommer 

också att observera trafiken till och från skolan på morgonen.  

 

 Vissa elever upplever att det är otäckt att gå på toaletten i stenskolan. De håller 

sig till de t ex. går och äter och går på toaletten där i stället.  

Skolan arbetar kontinuerligt med denna fråga.. Rådet föreslår andra lås, ev hasp, mm. 

Skolan fortsätter arbeta med frågan i samarbete med elevrådet.  

 

 Kommer det att komma några moduler till hösten? 

Ja. 

 

 I hur stor utsträckning är rastvakterna vid fotbollsplanen?  

Skolan har ett grundprincip för rastvakt där skolgården är uppdelade i zoner. En av 

zonerna är området vid fotbollsplanen så det ska alltid finnas någon i närheten. 

Elevrådet har tidigare tagit upp frågan och vill att lärarna ska dela upp lagen.  

Vi har även en extra rastvakt utöver ordinarie.  

Rådet föreslår uppdelning av ålder eller kön på fotbollsplanen för att minska 

konflikter.  

 

Rastaktiviteter ordnas av fritidspedagogerna alla dagar utom fredagar. Det kan vara 

allt från “Mästarnas Mästare” till tankenötter, till vattenbowling. Detta är mycket 

uppskattat bland eleverna och skolan känner att fler elever är aktiva på rasterna.  

 

 

   Antecknat av Helena Djukanovic, rektor 

   Justerat av Lina Roslund f-råds representant 


