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Sara Pettersson och Eva Myrehed-Karlsson 

 

-Introduktion av föräldrarådet och presentationsrunda. Detta är första gången vi träffar Eva. Vi 

presenterar oss och berättar om hur samarbetet har setts ut tidigare.  

Gröna Dalens föräldraråd har funnits länge och har lång erfarenhet av gott samarbete med tidigare 

rektorer. På grund av rektorsbyten och pandemi har rådet varit vilande sedan februari 2020. Nu 

hoppas vi att ses 2-3 ggr/termin.  

-Dialog skolledning – föräldrar. Föräldrarådet upplever idag brister i kommunikationen mellan skola 

och föräldrar. Dialogen klasslärare/mentor och föräldrar upplevs i de flesta fall fungera väl, men 

föräldrarådet saknar information från skolledning ex kring vad som händer och planeras på skolan, 

ombyggnation plan B, satsningar, covid – hur arbetar skolan? Föräldrarådet önskar att information 

från skolledningen går ut till föräldrar 2-3 ggr per termin med aktuella händelser. 

Vi har saknat ett tydligt ledarskap i skolan samt kontinuitet i dialogen och kommunikation med 

skolan. Vi upplever att vi har ganska god information från lärare om vad som händer i klassen, men vi 

saknar information om det övergripande. Vi önskar information om saker som sker så väl på nationell 

som lokal nivå. 

Eva utrycker att föräldraperspektivet är viktig för att skapa ett ’Vi perspektiv’ och ser fram emot ett 

gott samarbete framöver. Det är mycket som har legat på is pga Corona men skolan hoppas att 

komma igång med saker snart. Skolan kommer ha nya kursplaner snart. Mer information om detta 

inom kort från rektor.  

Struktur för kommande föräldraråd  Frågor från skolan och föräldrar kan skickas till föräldrarådet via 

mail till adressen gronadalenforaldrar@gmail.com . Eva lovar att hjälpa till att förmedla den nya 

adressen till föräldrarna bla via veckobrev och brev från rektor så samtliga föräldrar kan nås. Både 

föräldraråd och rektor efterlyser föräldrar från åk 4-6 då det är önskvärt att det finns representanter 

från alla stadier i föräldrarådet. Mötesprotokoll ska även i fortsättningen läggas upp på skolans 

hemsida.  

- Elevhälsoteamet har tidigare upplevts som otillräckligt närvarande. Nytt team. Hur är det nu?  

Rektor håller med om att det har varit bristande hos oss, EHT är en viktig funktion i skolan och de 

håller på att utveckla det arbetet i skolan. Skolan har och kommer fortsätta att jobba tillsammans 

med Skolverket i en insats som heter SBS; samverkan för bästa skola- analysen gjordes i våras och 

förbättringsområden identifierades. Skolan samarbetar med Uppsala universitet för att bla. utveckla 

EHT. Det arbetet är på gång just nu. Dessutom arbetar skolan för att utveckla förutsättningarna för 

lärarna. Alla är överens om att det är viktigt att vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.  

- Skolans profil – Föräldrarådet anser att fokus på idrott och hälsa är bra. Föräldrarådet ser gärna att 

hälsoprofilen finns kvar, men bör förbättras/utvecklas. Finns goda exempel från både vår o andra 

skolor i kommunen, ex extra pulshöjande rörelse och promenader på skoltid, vilket är bra för 

koncentration och inlärning. Föräldrarna hör mycket gott om skolans idrottslärare.  

mailto:gronadalenforaldrar@gmail.com


Eva: Oklart om skolan har profil i praktiken, som det ser ut idag så kan jag säga att vi inte har någon 

profil, jag skulle tycka att det är bra att ha profil som finns systematiskt i vår kvalitetsuppföljning men 

just nu är det inte så.  

Skolan tycker att det är viktigt att jobba med hälsofrågan, men inte säkert att man ska ha det som 

profil. De jobbar med hälsa övergripande i förvaltningen. Vi pratar mycket om hur vi kan jobba 

förebyggande och hälsofrämjande i alla skolor i kommunen. En profil ska genomsyra verksamheten 

och vara märkbar eller så tar man bort det helt och hållet, vi kommer att diskutera detta och jag 

återkommer nästa gång om hur vi tänker. 

- Skolmaten och matsalen – status på AV-maten? Har den ändrats, fortfarande problem med tillgång 

för dem som kommer sent? Det är stimmig miljö i matsalen. Finns det någon ny plan för 

utformningen/förbättringar nu när ombyggnationen är islagd? Tid att äta? Har den blivit bättre?  

Rektor upplever att köket har förbättrats och att maten uppskattas av elever. Det är många elever 

som tackar för maten. Matsalen är inte optimalt utifrån arbetsmiljöaspekten. Vi har ansökt medel 

från investeringsmedel som finns i utbildningskontoret. Skolan arbetar med att ta fram skärmar i 

matsalen och i andra strategiska platser för att skapa en lugnare miljö. Avskrivningarna på 

investeringarna kommer att påverka driften kommande år men det blir en lite kostnad som inte 

kommer att påverka oss så mycket.  

- Utomhusmiljön – Vilka rutiner har skolan för att säkerställa en säker skolgård? Tidigare problem 

med att barn lekt med krossat glas. Föräldrarådet upplever en förbättring men viktigt att det finns 

rutiner för snabba åtgärder.  

Eva kollar upp vad skolan har för rutiner för detta och återkommer.   

 - Toaletterna upplevs som stående problem bland eleverna. Blir snabbt stökiga och upplevs 

smutsiga. Hur ser städrutiner ut? Vilken dialog har man men barnen om att lämna så som man själv 

vill finna toaletten.  

Vi har problem med att elever kissar på golvet, det blir snabbt ofräscht. Lokalvårdarna försöker städa 

med speciellt medel och det har pratats om det i klassrummet. Vi fortsätter med det arbetet. 

Städningen en gång/skoldag. Föräldrarrådet utrycker att det är otillräckligt med tanke på antal elever 

som brukar toaletterna. Skolan följer avtal som är upphandlat centralt. Vill man göra något om det så 

måste man ta det med kommunen.  

- Duscharna vid idrotten – saknas duschdraperi, så fri insyn. Bör omedelbart åtgärdas. Har funnits 

tidigare. Problem med kallt vatten och duschrum upplevs smutsiga. Vilka påtryckningar gör skolan på 

kommunen för att förbättra duschmiljön? 

Rektor har pratat med idrottslärarna och skolan har gjort en undersökning med eleverna som uppger 

samma sak. Det är en fråga som är återkommande i flera skolor. Vi kan försöka jobba med det 

tillsammans. Eva pratar först med idrottslärarna och fastighet. Föräldrarådet behöver kanske driva 

frågan centralt eftersom skolan hyr sig in i lokalerna och har inte ansvar för dessa.   

Trafiksäkerhet runt skolan – Föräldrarådet anser att trafiksituationen djupt oroväckande runt skolan 

vid framförallt lämning på morgonen. Särskilt runt kl 8-tiden. Föräldrarådet har tidigare föreslagit att 

skolan ska påtala för föräldrar att inte använda personalparkeringen. Detta har inte gjorts men vi ser 

att föräldrar kör in där för att lämna. Föräldrarådet har föreslagit för skolan att göra en särskild 

avlämningsplats vid grusparkeringen, för att minska trafiken framför skolan och genom detta göra 

cykelvägen framför skolan säkrare.  



 Föräldrarådet har genom Charlotta Enghag lämnat in ett medborgarförslag för förbättrad 

trafiksäkerhet och nyttjande av framsida. Detta förslag saknar föräldrarådet återkoppling på från 

skolan. Charlotta skickar förslaget till Eva, det är också något som vi skulle kunna jobba tillsammans 

för att få en förbättring. 

Punkten hanns inte med fullt ut. Diskuteras vidare vid nästa tillfälle.  

Nästa möte: 10 februari och föräldrarådet träffas veckan innan den 3 februari. Mötet sker digitalt via 

Teams.   

Vid pennan, Oshy Liebech Schwartz 


