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Glömminge för-/skola och fritidshem 

 

 
 
Minnesanteckningar från Föräldraråd 160216 

 
Närvarande: Anna Karlsson f-klass, Hanna Rydén år 1b, Angelica Holmberg år 1a, Christina 

Karlsson 1a, Jörgen Nyström år 3, Oskar Lind år 4, Helena Birath år 4, Elisabeth Fransén år 6 

Helena Djukanovic rektor. (Mikael Jildestad kan inte närvara , men har skickat synpunkter 

skriftligt) 

 

1. Vi utvärderar julmarknaden. Några olika åsikter har inkommit kring omfattningen 

samt engagemanget för marknaden, men föräldrarådet diskuterar och kom fram till att 

marknaden är en sedan länge högt värderad tradition på skolan. Många föräldrar och 

elever uppskattar arrangemanget och skulle bli besvikna om den togs bort.  

 

Några förbättringsområden belystes:  

- Avbrottet för uppläsning mitt i försäljningen var inte bra (men en 

engångsföreteelse pga författaruppläsning) 

- ljudanläggningen (kulturskolan har erbjudit sig att låna ut utrustning till nästa 

år)  

- Information till alla föräldrar. (Föräldrarådet önskar att rådets planering inför 

marknaden sker innan ett ev föräldramöte så att informationen kan spridas 

muntligen) 

 

2. Busshållplatserna 

Elisabeth och Oscar berättar om de möten som ägt rum med kommunen, vägverket 

och KLT i frågan om busshållplatserna främst längs Saxnäsvägen. Rådet lyfter att det 

finns fler farliga busshållplatser på andra sträckor längs skolvägen. Helena berättar att 

David Idermark, skolchefen, har en långsiktig plan för att se över samtliga 

busshållplatser, men att de möten som ägt rum har handlat om Saxnäsvägen i första 

hand.  Rådet uttrycker frustration över att ingenting ännu gjorts i frågan och beslutar 

sig för att skriva till kommunen. Helena ska skriva till Sune Carlsson och efterfråga 

den handlingsplan som utlovats. 

 

3. Föräldramötet VT16 

Helena frågar om det finns övriga önskemål för föräldramötet i mars förutom de 

ämnen som beskrivs på inbjudan. Rådet tycker att kostenhetens medverkan är bra och 

önskar att lärarna påminns om att Internet finns som en stadigvarande punkt på alla 

individuella föräldramöten. 

 

4. Skolgård 

Helena berättar att det finns pengar avsatta i kommunens budget för att förbättra 

skolgårdar i kommunen.  
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5. Sommarsammanslagning fritidshem 

Önskemål har inkommit från vårdnadshavare om att sommarsammanslagningen (v 28-

31) inte enbart ska finnas i Färjestaden. Vi diskuterar även förskolans 

sommarsammanslagning under denna punkt.  

Helena berättar att kommunen på försök hade öppet i Gårdby under just dessa veckor 

sommaren -15 och att det varken blev lönsamt eller vad som är viktigare, en bra 

verksamhet för de barn som kom till fritids. Det var nämligen betydligt fler barn som 

var anmälda än som faktiskt deltog i verksamheten under dessa veckor.  

 

Rådet vill dock att Helena tar med sig synpunkter på just semester och 

planering/struktur för verksamheten. Man menar att samhället förändras och att 

skolan/barnomsorgen måste möta upp familjers förändrade behov.  

Flexibla lovveckor tas upp som ett förslag. Helena berättar att kommunen skapat en 5-

års plan för datum för start/slutdatum för terminer och lov och därav har information 

om skolans startdatum HT-16 dröjt.  

 

6. Vår kontaktpolitiker Matilda Wärenfalk kommer på besök på torsdag 18/2. 

Föräldrarådet vill att Helena framför lokalfrågan till Matilda och frågar på samma 

gång hur situationen med lokalerna ser ut på skolan inför kommande läsår.  

Helena berättar att hon och personalen just nu håller på att strukturera upp 

organisationen för HT-16 men att vi kommer att klara lokalbehovet under detta år.  

 

7. Helena berättar kort om Skolinspektionens enkätsvar som nu finns att läsa på 

Skolinspektionens hemsida. Lärarna har haft en första genomgång av svaren och 

kommer att analysera resultaten djupare framöver. Vi ligger i de flesta frågor över 

rikssnittet. Enkäten visar att föräldrarna är medvetna om att vi arbetar förebyggande 

för elevernas trivsel på skolan. 

 

 

Vid protokollet: Helena 

Djukanovic 

 

 
 

 

 
 

 


