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Glömminge för-/skola och fritidshem 

 

 
 
Minnesanteckningar från Föräldraråd 160428 

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

Lind år 4, Andrea Freidenvall år 3, Helena Djukanovic rektor.  

 

 

 

1. Omorganisation 

Helena informerar om den omorganisation som genomförs inför kommande läsår där 

Glömminge skola kommer att ha två förskoleklasser samt även dela blivande klass 1 i 

två grupper.  

Detta görs med ett framtidsperspektiv där vi ser att Glömminge skola växer. Helena 

visade de beräkningar som finns baserat på antal födda barn i området samt påtalade 

att inflyttningen i området gör att vi har en stadig ökning av elever. Bara under 

vårterminen kommer Glömminge skola ha tagit emot 6 nya elever.  

 

Frågan kring varför detta inte gjort med andra klasser kom upp och svaret blev att det 

egentligen inte är någon skillnad i arbetssätt då våra större klasser har två lärare 

knutna till klassen och arbetar uppdelade under den största delen av dagen. 

Uppdelningen av f-klass och årskurs 1 påverkar även fritidshemmens fördelning av 

elever på ett positivt sätt och är en av anledningarna till lokalomorganisationen.  

 

 

2. Skolgård 

Helena berättar att skolgårdsprojektet nu är igång och att Torsten Kjellander har varit 

på ett första besök på vår skola. Han träffade rektor och pedagoger för att prata om hur 

vi använder skolgården idag och hur vi skulle vilja använda den framöver. Därefter 

gick han runt på skolgården med pedagogerna och ritade sedan upp en snabbskiss som 

vi fick ge feedback på. Nu tar han med sig intryck och önskemål hem till ritbordet och 

så får vi ett slutgiltigt förslag senare under våren.  

 

 

 

3. Busshållplatsen i Saxnäs 

En kort utvärdering av hur det fungerar med busshållplatsen i Saxnäs. Rådets 

representanter är mycket nöjda och det fungerar mycket bra. Frågan om eleverna 

kommer att köras ner till busshållplatsen även på vägen hem kom upp och Helena 

svarade att det inte kommer att ske, då avstigningen på hemvägen sker på rätt sida av 

vägen och eleverna då inte behöver korsa vägen.  

 

 

 

 

 



        2 (2) 

 
Glömminge för-/skola och fritidshem 

 
 

 

 

4. Avslappning 

En förälder i klass 1B som arbetar med mindfulness har varit och berättat om sitt jobb 

för eleverna i den klassen. De har även fått prova på några enkla 

avslappningsövningar. Rådet frågade om detta är något som kommer att erbjudas alla 

skolans elever. Helena svarade att hon ska ta upp frågan med lärarna.  

 

 

Vid protokollet: Helena 

Djukanovic 

 

 
 

 

 
 

 

 


