
2022-06-07 

 

 

 

 

 

 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga | Besöksadress: Trollhättevägen 4 | 0485-470 00| kommun@morbylanga.se | www.morbylanga.se 
Org.nr 212000-0704 | Bankgiro 991-1876 

1 

Föräldraråd Glömminge Skola 2022-06-07 
 

Närvarande: Märta Permudd, Maria Keinvall, Johan Stensson, Maja Warodell, Sara 
Karlen, Martin Olsson, Christina Hermansson, Elin Arnell, Elin Petersson, Emelie 
Rudman,Carl-Oskar Palmgren och Dan Slottner.   

Sekreterare: Christina Hermansson 

 

Dagordning 
Läsåret som varit:  

• Hög frånvaro i början av terminen, både personal och elever var sjuka 
(Covid) har även varit andra sjukdomar så som vattkoppor och vanliga 
förkylningar.  

• Har varit svårt att få tag på vikarier under sjukdomstiden.  
• Bra att vårdnadshavare hämtat och lämnat utanför fritids i den mån det gått.  
• En del elever har haft funderingar kring kriget i Ukraina när det startade. Har 

pratat en del om det i skolan.   

Bussar: Fortfarande oljud på bussarna till och från skolan. Eleverna spelar musik på 
hög ljudnivå, det skriks på bussarna. Elever i de högre årsklasserna triggar de mindre 
att låta högt och säga fula ord. Vissa elever är anvisade till speciella platser. Detta 
problem har varit uppe i både klassråden och elevrådet och klasslärarna har pratat 
om det i klasserna har då blivit bättre under en kort tid, men sedan återgått till höga 
ljudnivåer på bussarna. Ni som har barn som åker buss prata med era barn.   

Nyanställningar: David Algulin är nyanställd och kommer dela åk 4 med Fredrik 
Alvarmo. Det kommer även en ny till fritids Tobias Sundenäng, han kommer även 
vara i åk två.  

Klasslärare: Se tidigare utskick i school soft (Organisation 22/23) skickades ut den 
2/6.   

Tvålärarsystem; Glömminge Skola kommer börja jobba med tvålärarsystem vilket 
innebär att det kommer finnas två lärare till hands i klassrummet, detta kommer ske 
suggestivt.   

Sommarbusskort: Även årets sexor kommer få sommarbusskort som börjar gälla 
från och med skolavslutningen.  

Skolavslutning: De som vill och kan är välkomna till skolavslutningen fredagen den 
17/6. Avslutningen börjar kl. 8:30 och beräknas ta ca en timme. Parkering sker ner 
på grönområdet nedanför skolan (andra sidan av 136:an) och INTE uppe vid skolan.  

http://www.morbylanga.se/
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Stängningsveckor: Glömminge håller stängt under v. 28-31, barn som behöver 
fritids under denna tid anmäl er i god tid, för plats nere i Färjestaden.  

Skolstart: Höstterminen börjar den 22 augusti och avslutas den 22 december. Under 
första veckan kommer det vara mycket arbete med värderingsövningar bl.a. för att 
lära känna varandra.   

 

Övrigt:  

• Arbetslagen tittar över scheman så de klasser som åker hem sent inte behöver 
äta redan 10:30 som årets treor gjort. 

• Det kommer att tas klassfoto på samtliga klasser. Det är Maria Keinvall som 
kommer stå för fotograferandet och för de vårdnadshavare som vill ha 
klassfoto kommer det att skickas ut en länk så man kan ladda hem kortet.  

• Anledningen till varför det sätts upp staket vid vindskydden beror på att 
eleverna kan komma över stenmuren som finns där och att det inte är 
skolområde där. Det har även hittats en hel del skräp där såsom spikar, 
trasiga flaskor mm.  

• Kallelse till nytt föräldraråd kommer i slutet av augusti.  
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