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Minnesanteckningar från Föräldraråd, Glömminge 
skola den 7 juni 2021 
Närvarande: representanter från förskoleklass, årskurs 1, 3, 4 samt Maria K. 
och Märta P. 
 
Det är helt klart så att information om föräldrarådet inte kommit 
representanter till del på tänkt väg, genom förmedling av klasslärare. Det 
visar sig också att en app behöver vara nedladdad för att det ska vara möjligt 
att ansluta via mobil. Till framtida råd kommer därför information om datum 
och tid att läggas direkt på Schoolsoft av Maria. 
 

• Genomgång av föregående mötesanteckningar. 

• Sammanfattning av Märta och Maria. 

• Terminen har varit bra, Märta anser att det är en skola där man ser 
och bryr sig om varandra. Mycket kompetent personal och 
omtänksamma, vetgiriga elever/barn. Stort samarbete över hela 
skoldagen och fritids. 

• Personal som slutar: Camilla Lindström, ansvarig NO-lärare.  
Linus af Wåhlberg täcker upp på befattningen och blir även 
klasslärare för blivande årskurs 4 tillsammans med Johan Gustafsson. 

• Slöjdlärare Anita Andersson lämnar och istället kommer  
Itte Lindblom från Åkerboskolan att tjänstgöra på Glömminge, 
Gårdby och Torslunda. 

• Sexornas moderna språk och hemkunskap kommer att vara förlagt på 
onsdagar och på Färjestadens högstadium. 

• Nu i juni är elevantalet 223 och vid starten i augusti 216 elever som 
det ser ut just nu. 

• Flera elever har slutat, flyttat under terminen vilket gjort att 
intäkterna har minskat och gjort budgeten som helhet ansträngd. 
Antalet barn som är på fritids har också minskat drastiskt med 
hänvisning till pandemin då flera vårdnadshavare låtit barnen åka/gå 
hem direkt efter skolan. 

• Ett mycket gott tecken på samverkan är fotbollsmål som skänkts och 
dessutom fraktats hit av föräldrar. Även bollar skänktes. 
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• På elevråd berättas fortfarande om att flera barn/elever använder ett 
ovårdat och tråkigt språk till och om varandra på bussarna. Elever 
lyfter också vid de flesta elevråd att det luktar och är otrevligt i 
duschrummen. Lokalvårdarna gör allt de kan för att hålla det fräscht 
men det är gammalt och slitet. 

• Schema och gruppindelning inför hösten ser positivt ut. Det kommer 
att vara övervägande delade grupper i de stora klasserna. I flera fall 
där det är helklass är det för att läraren själv har efterfrågat det. 

• På fotbollsplanen har det under läsåret varit en del 
meningsskiljaktigheter, speciellt mellan treor och fyror. Lärare i 
fritidshem och rastvakter har gör ett viktigt arbete här. Det har även 
utökats med punktmarkering vid vissa tillfällen.  

• På Schoolsoft ligger nu information om avslutning och en del 
”matnyttigt” inför kommande läsår. 

• Föräldrarådsrepresentanter till nästkommande läsår utses vid 
kommande föräldramöte i varje klass. Väljs för ett läsår i taget. 
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