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Glömminge för-/skola och fritidshem 

 

 
 
Minnesanteckningar från Föräldraråd 160428 

 
Närvarande: Oscar Lind åk5, Dan Slottner 1A, Catrine Axelsson 2A, Emmy Grunne Fskl A 

och B, A, Annika Tobiasson 2B, Petter Axehed 2B, Sofia Eckerblad 3, Helena Djukanovic 

rektor 

 

 

1. Likabehandlingsplan och Friends 

Helena berättar om att alla skolor måste ha en likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling som uppdateras varje år och verkar som ett levande dokument 

under året. Arbetet med årets plan är tyvärr inte klart ännu men så snart den är färdig 

för översyn så kommer Helena att skicka ut den till föräldrarådets medlemmar via 

mail. Planen tas även upp i elevrådet och när den är godkänd där så läggs den ut på vår 

hemsida.  

I arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling så har vi stor hjälp av 

Friends-projektet som ju är inköpt till kommunen och sponsrat av Ölands Bank. 

Helena berättar att vi nu är inne i år 2 av 3 och att det under våren genomfördes en ny 

enkätundersökning bland eleverna (samma som under tidigare läsår) för att följa upp 

förra årets kartläggning och ge oss underlag för åtgärder som vi behöver fokusera på 

under detta år. Det är fantastisk roligt att se Glömminge skolas resultat, men vi ser att 

toaletterna fortfarande är något av ett bekymmer. I år är det inte stenskolans toaletter i 

källaren som vi ju arbetade med förra året som står i fokus utan ett allmänt beteende 

där det rycks i handtag och man känner sig stressad. Alla lärarna kommer att prata om 

”toaletthyfs” i sina klasser och Helena ska även ta upp med elevrådet om vi ska sätta 

in frågan kring toaletterna i våra ordningsregler. Även frågan om fler rastvakter kom 

upp och vi ser över hur vi kan förbättra elevernas trygghetskänsla rörande det. Vi har 

många vuxna ute på skolgården men bara de lärare som är uttalade rastvakter har 

reflexvästar. Vi börjar med att köpa in fler västar för att se om eleverna upplever att 

alla vuxna på skolgården finns tillgängliga. Om känslan hos eleverma kvarstår får vi 

naturligtvis se över fler åtgärder. Vi kommer under läsåret att arrangera rastaktiviteter.  

  

Frågan om bussvakter kom upp på mötet och Helena tog frågan med sig till 

personalen. Under den första veckan för våra nya elever i förskoleklass så möter 

lärarna upp eleverna vid bussen, men därefter går de ner till skolgården på egen hand.  

Vid skolgården finns alltid en ansvarig vuxen ute och tar emot.  

 

2. Organisation personal på skolan.  

Helena gick igenom den lista på personal som skickades ut i början av terminen.  

 

En av rådets representanter lyfte frågan om varför förskoleklassens barn även är 

uppdelade på eftermiddagarnas fritidstid. Helena förklarade att det blir en bättre balans 

i verksamheten då vi har elever i olika åldrar på våra fritidshem. Detta både för den 

arbetsmiljö och den personaltid som varje barn får ökar (förskoleklassbarnen behöver 

naturligt mer tid för hjälp och stöd),vilka aktiviteter som man lättare kan välja att 
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genomföra och att man som elev blir inspirerad, utmanad och lär sig av sina äldre 

kompisar. På samma sätt utvecklas de äldre eleverna och lär sig av att hjälpa våra 

yngre elever. Argumenten för skolans val accepterades, men ett förslag om ytterligare 

planerade aktiviteter mellan förskoleklasseleverna på fritids lades fram.  

 

3. Lokaler 16/17, 17/18 

Helena informerade om att vi i år är precis fullbelagda på skolan. Elevantalet har 

under ett par år ökat och vi kommer även under nästa år att ta emot en ny stor årskull 

förskoleklasselever och öka ytterligare, så Helena, precis som Sara Brogård länge 

flaggade för, ser ett stort behov av tillbyggnad av utrymme på skolan.  

Även delar som matsal, skolbibliotek, vaktmästartid osv ökar ju i förhållande till 

elevantal. Detta är förmedlat till skolchefen både tidigare av Sara Brogård, och under 

föregående läsår av Helena som fortsätter arbeta på frågan.  

En mycket synlig del i att skolan växer är att parkeringsplatsen inte räcker till. Många 

bilar måste dagligen stå på gräsplätten vd busshållplatsen. Detta är inte acceptabelt och 

Helena ska göra en skrivelse till kommunen.  

Tillägg 0926 En förälder fick bilen påkörd i förra veckan då föraren av den andra bilen 

hade fullt fokus på elever som rörde sig ´kring parkeringen.  

 

 

4. Skolgårdsprojektet 

Det projekt för att rusta upp skolgården som påbörjades under våren fortsätter och vårt 

första önskemål- en samlingsplats med tillhörande klättervägg förväntas stå klar innan 

jul.  

 

5. Avgiftsfri skola/ Julmarknad 

Med tanke på det förtydligande av skollagen som skolchefen gjorde i början av 

terminen så kom frågan upp om hur vi då gör med julmarknaden då föräldrarna köper 

in saker som eleverna sedan säljer för att få pengar till sin klasskassa.  

Vi pratade länge kring det här och föräldrarådet föreslog att man från skolans håll 

kunde bistå med enklare material som tex pysselmaterial eller att baka som eleverna 

kan göra och sedan sälja. De saker som koster pengar i inköp beslutade vi att man får 

tillbaka mot uppvisande av kvitto innan pengarna delas ut i klasserna.  

En av rådets rep föreslog att man i klassen efter skoltid kunde samlas och göra 

julpyssel som man sedan kunde sälja.  

Helena framhöll att skolan har många delar i sitt uppdrag och inte kan lägga för 

mycket tid på dessa förberedelser.  

Förslaget löd:  

Fskl: julgransdekoration  

Åk 1: Godis (föräldrar köper in/skolan gör pappersstrutar) 

Åk2: Julpyssel (granris att hänga på dörren?) Har någon förälder kontakt med ngn 

skogsägare? Det är inga stora mängder vi talar om.  

Åk 3: Luciatåg 

Åk 4: Glögg (föräldrar köper in) 

Åk 5: Baka (i skolan som pedagogisk aktivitet) 

Åk 6: korv (föräldrar köper in) 

 

Datum bestämdes till den 7 december.  
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Tillägg: När Helena tog upp förslaget med lärarna så ville de att hon skulle framföra 

att det från början, när traditionen med julmarknaden infördes, var helt och hållet 

föräldrarnas initiativ och att skolan från början gjorde tydligt att man skulle ställa upp 

med Luciatåg, men inget mer. De tyckte att årets förslag var godtagbart, men vill inte 

att det utökas med att skolan ska göra mer inför nästa år.  

 

6. Nästa föräldraråd 

9/11 2016 

 

 

7. Övrigt 

7a. Enskilda fotografier 

Det blev ett missförstånd i år mellan skolan och Kungsfoto, men de kommer att 

komma ut och precis som förra året erbjuda enskilda fotograferingar. Detta sker på 

skolans område, men vårdnadshavarna är helt ansvariga för sitt barns fotografering.  

7b Telefonkatalog 

Den röda ”telefonkatalog” över skolans elever som kommer ut när alla adressuppgifter 

samlats in stämmer ofta inte. Helena ska undersöka möjligheten att granska den innan 

den trycks och även se om allt handlar om katalogens möjlighet att ta in 

mobilnummer.  

7c Organisera lek 

En fråga inkom kring att olika lärare har lika förhållningssätt när det gäller elevernas 

organiserande av lek i slutet av skoldagen. När Helena pratade med lärarna verkar det 

som att ett missförstång uppstått. Att vårdnadshavare när det hämtar sina barn ringer 

till andra vårdnadshavare och arrangerar lekar är självklart helt ok. Lärarna kan dock 

inte ta ansvar för att ringa runt.  

7d Kontaktuppgifter 
Helena ombeds skicka ut en lista på alla föräldrarådsmedlemmar 

 

 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Vid protokollet     Justerar 

Helena Djukanovic     Oscar Lind 

 
 

 

 
 

 

 


