
Minnesanteckningar Föräldraråd 25/10 2021 

• Inga synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte. 
 

• Sammanfattning av terminen (Märta): Det har varit en bra termin hittills efter en tuff början 
med Covid-fall hos elever och personal i samband med skolstart. Därefter har det varit 
förkylningar i olika omgångar. Tyvärr har vi nog lite sämre immunförsvar som ett resultat av 
Covid-isolering. Det har varit lugnt på Covid-sidan tills i fredags då en personal testade 
positivt. Skolan har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer; personal med sjuka 
familjemedlemmar ska vara på jobbet men med munskydd. Detta fall gäller lärare som 
undervisar årskurs 5. Hen tog två snabbtester under veckan och båda visade negativt (=ingen 
smitta). Hen hade inte heller symptom. Dock visade ett PCR-test positivt (=smitta) i fredags. 
Man har nu informerat klass 5 om att vara extra uppmärksamma på symptom och gärna 
testa sig vid symptom. På Glömminge skola har man även infört en extra säkerhet utöver 
FHMs rekommendationer att personal med bekräftad smitta i hemmet ska stanna hemma, 
lämna in PCR-test och återkomma först efter negativt testresultat.   

• Språkval och hemkunskap för årskurs 6 kommer att vara digitalt denna vecka pga smitta i 
Färjestaden.  
 

• I höst har alla utvecklingssamtal genomförts digitalt och det har varit mycket positivt (Maria). 
Man vill gärna fortsätta med detta i utvecklad form (även om man som förälder självklart kan 
be om fysiskt möte).  

Kommentar (Anna-Carin Pålsson, årskurs 5): det är mycket bra att ni på skolan har tagit beslut om att 
personal ska stanna hemma om någon i familjen är bekräftat sjuk i Covid-19. Jag hoppas att ni 
fortsätter att tänka så här eftersom det ofta är så att man inte har symptom. Detta inte minst 
eftersom man som lärare/personal på skola träffar så många elever som i de flesta fall är 
ovaccinerade.  

Svar (Märta): Ja, det som ställer till det är praktiska aspekter för den berörda (sjukskrivning, 
karensdagar etc). 

Fråga: (Lisa Höglund årskurs 1): Hur ställer sig skolan till snabbtester om barnen har 
förkylningssymptom?  

Svar: (Märta) Skolan kan inte ställa krav på testning eller på vilken typ av test som ska användas men 
vi ser helst att man använder PCR-test. Snabbtester är godkända men verkar vara mindre stabila. Det 
är många vanliga förkylningsvirus som går nu men vi ser gärna att man tar ett PCR-test i möjligaste 
mån. Förtydligande: snabbtest är de test man kan köpa själv på apotek etc, PCR-test görs via 
sjukvården. 

• Bussar: på det senaste elevrådet kom det upp att det fortfarande finns problem med ovårdat 
språk, högljuddhet och hög musik på bussarna. Det är ett fåtal elever som ställer till det. 
Skolan har inget mandat på bussarna men ansvarig från kommunen ska lyfta frågan med 
bussbolaget och stämma av vad busschaufförerna gör/kan göra. Det förekommer även 
busringningar från bussen till pizzerior etc. Det är viktigt att alla föräldrar pratar med sina 



barn om hur man uppför sig på bussen och mot andra samt det problematiska med att 
busringa etc.  
 

•  Mobiler/klockor: föräldrar ringer till sina barn på mobiler eller klockor på skoltid. Om vi vill 
nå våra barn ska vi ringa skolan/fritids och inte ringa direkt till barnen så de störs av detta. 
Detta gäller även efter skoltid på fritids. Bäst hade varit om telefoner är på flygläge, klockor 
ligger i väskan etc.  
 

• På elevrådet kom fråga om de får ha med sig egna idrottsredskap (klubbor, bollar) till skolan. 
Eleverna får ha med sig egen boll eller klubba men har då har eget ansvar för sin utrustning. 
Obs – man får inte ha med leksaker.  
 

• Netflix-serien Squid game: Rektor informerar om att man absolut inte vill ha in denna leken 
på skolan. För information: Squid game är en koreansk serie som gör succé över hela världen. 
Serien bygger på barnlekar med dödlig utgång och man tävlar om pengar. Ju fler som dödas, 
desto större prispott. Serien har 16-års gräns så inga barn bör titta på detta. Som förälder bör 
man titta på ett avsnitt och inte låta sina barn titta. Rektor vet att det är barn på skolan som 
tittar och man kopierar genom att leka lekarna på skolgården. Lärarna måste övervaka lek så 
att de inte använder vapen som i serien. Tyvärr finns klipp från serien åtkomligt på en massa 
olika ställen. Rektor uppmanar alla föräldrar att prata med sina barn om detta och sätt tydlig 
gräns. 
 

•  Julgran: om det finns det någon som kan skänka en större gran till skolan som kan stå 
utomhus så får man gärna höra av sig! Den behöver inte vara så snygg 😊😊. Johan Stensson 
kan ev förmedla en gran till 1a advent. Även andra får gärna hålla ögon och öron öppna.  
 

• Idrott: alla ska duscha efter idrotten. Enda undantaget är om det är sista lektionen för dagen.  
 

• Mobbning: skolan arbetar ständigt mot mobbning i vardagen. Bla  genom ”stopp min kropp”, 
polisen kommer på besök till årskurs 6, Friends besöker skolan, kamratdagar, trygghetsteam 
mm. Det är en liten skola och man försöker se alla elever. Målet är även att skolsköterskan 
ska ut i alla klasser igen och prata om ”stopp min kropp”. Nätmobbing har ökat väldigt 
mycket. Det är jätteviktigt att vi som föräldrar kollar våra barns telefoner regelbundet. Vad 
skriver dom? Vilka bilder tar dem och skickar? Signalera gärna till skolan om det är incidenter 
så att vi kan samarbeta kring det. Det blir tyvärr även allt vanligare att ovälkomna kontakter 
tas via sociala medier. 
 

•  Det är bra stämning och fantastiska barn på skolan! Det är ett välkomnande och inbjudande 
klimat och de äldre är väldigt bra förbilder för de yngre på tex kamratdagar. Man bryr sig om 
varandra och hjälper varandra.  
 

• Julavslutning: förhoppningsvis kan alla sluta samtidigt kl 13 (onsdag 22/12). Det är dock inte 
helt klart än med bussar etc.  
 

• Lucia firas internt på skolan utan föräldrar. Årskurs 4 håller i årets firande.  



 
• Vaccinationer: skolan är ålagd att tillhandahålla lokaler och skolsköterska. Sexorna i 

Glömminge vaccineras denna vecka. Vaccination kräver medgivande från samtliga 
vårdnadshavare.  

Fråga (Anna-Carin Pålsson, årskurs 5): kommer ni att ta fram lösningar kring olika scenarier kopplat 
till Covid framöver?   

Svar (Märta): det är skolchefen som har beslut kring detta och det som gäller är att följa FHM. Men 
Glömminge har som sagt tagit extra beslut om att personal stannar hemma  i väntan på negativt 
testsvar om en familjemedlem är smittad. 

• Förhoppningsvis blir det ett nytt föräldraråd innan årsskiftet.  

 

Vid tangenterna, Carina Pålsson, årskurs 2.  
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