
Minnesanteckningar Skolrådsmöte  2017-05-11 

Närvarande: Andreas Lundgren, Viktoria Lundgren, Louise Berglind, Caroline Sedin, Charlotta Skallus, 

Helena Brolin, Ylva Englund, Elin Blom, Lena Kaleffa och Daniel Bernelind. 

 

Dagordning: 

Mötet öppnas 

Val av sekreterare 

Daniel för anteckningarna vid detta möte. 

Val av justerare 

Andreas och Caroline valdes till justerare. 

Föregående mötesprotokoll 

Ordförande Ylva gick igenom föregående protokoll. 

Info från Elevrådet 

Ingen närvarande från Elevrådet och inga frågor har kommit från dem. 

Info från rektor 

- Gisela Axell är ny rektor på Stavby skola. Hon har träffat delar av både personal och elever, men 

börjar 1 juli.  

- Det har varit ett möte med sexåringarna som börjar till hösten och då närvarade även Ida Holm som 

är ny lärare på skolan. 

Info från personal 

- Lena berättade att eleverna i årskurs 8 håller på och planerar för en middag åt niorna som äger rum 

den 7 juni. 

Inkomna frågor från klassföräldrar 

- Fråga gällande klassresor/ekonomi. Caroline berättar att allt ska vara kostnadsfritt på skoltid. Det 

innebär att skolans personal framöver inte kommer be elever/föräldrar att ta med frukt eller 

matsäck. Det är fortfarande tillåtet att frivilligt skicka med sitt barn frukt, men personalen får inte be 

om det. Det blir inte tillåtet att planera aktiviteter m.m. på skoltid som tidigare bekostats av 

intjänade klasskassor på t ex lägerskolor. Det kommer  inte att ges tid till att komma och prata med 

klassen i skolan om att spara pengar till klasskassan, såsom försäljningar och discon.  

- En förälder har synpunkter på att det är väldigt stökigt i hennes barns klassrum i årskurs 4. Hon vill 

vara säker på att nya rektorn får vetskap om de upplevda problemen och sätter in åtgärder så det blir 

arbetsro. Överlämningar sker till ny rektor av rektor och personal.  

- En elev har berättat att det ungefär en gång i veckan saknas plats i matsalen. Det händer oftast när 

det är god mat och när vädret är dåligt. Lena berättar att det alltid finns två ur personalen i matsalen 

och att de ska försöka hålla koll på detta. 

- Fråga om det alltid finns vegetarisk mat. Caroline informerade att det alltid finns vegetarisk mat för 

dem som anmält att man vill ha det. Diskussion om att det kanske skulle vara tillgängligt för alla då 

det är ett nyttigt alternativ för eleverna. Vi tycker det är lämpligt att Elevrådet tar upp frågan och 



sedan frågar vad eleverna har för önskemål gällande det. Frågan går vidare till matrådet i Elevrådet. 

- Synpunkt från förälder via mejl att inga eleverna borde få använda mobiltelefoner på rasterna. Idag 

får elever i klass 6-9 göra det. Föräldern pekar på forskning som visar att mobilanvändandet och 

stillasittande ger ohälsa. Önskemålet är istället mer fysisk aktivitet och att umgås mer med varandra 

för att utvecklas socialt. Caroline tar med frågan och ska prata med personalen om vilken hållning 

skolan ska ha. 

Skolavslutningen 

Årskurs 4-6 är ansvariga för att baka en tårta och ha med en kanna kaffe. Skolan ordnar tallrikar, 

bestick, muggar, mjölk och saft. 

Önskemål om att det blir enhetligt budskap från lärarna (i veckobrev alt i Unikum) gällande tider för 

kyrkan och skolgården. 

Nästa möte 

Nästa möte äger rum 31 augusti, kl. 18:00. 

Over and out! /Daniel 

 

 


