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Föräldraråd på Västerängsskolan 2019-10-16 
 

Närvarande:  

Ett tiotal vårdnadshavare, Jessica Grym (biträdande rektor) och Mette Sandh (rektor) 

 

Välkomna! 

Rektor hälsar alla välkomna till terminens första möte.  

 

Vad är ett föräldraråd? Förväntningar – påverkan. 

Enligt Skollagen så skall vårdnadshavare ges möjlighet till insikt i skolans arbete. Vad vill man 

få insikt i och vad kan man påverka? Barnens miljö ska vara bra, alla ska känna sig trygga i 

skolan. Skolmaten ska vara av bra kvalitet och lokalerna ska vara bra och gynna barnens 

närvaro. Västerängs-skolans föräldraråd är öppna, så alla som vill komma är välkommen. 

Kallelse till möte går ut i god tid innan och de som kommer anmäler detta innan till 

skolexpeditionen. Frågor man önskar ta upp meddelas till Rektor innan mötet så frågorna hinner 

förberedas.  

 

Demokratiuppdraget 

Ett av skolans största uppdrag är arbetet med demokratifrågor. Vi går igenom elevernas 

möjlighet till påverkan och delar ut infobladet ”Påverka i skolan”. (Se bifogad fil!) På 

Västerängsskolan arbetar vi mycket med elevernas möjlighet till inflytande. Det är elevernas 

skola – vi är här för deras skull och det är viktigt att de känner att vi vuxna lyssnar på dem och 

tar deras åsikter på allvar. Alla klasser har regelbundna klassråd och varje stadie har ett elevråd. 

I Kostrådet ingår två elever från varje elevråd, repr. från skolköket, kostenhetens 

verksamhetschef samt repr. från skolledningen. 

 

Presentation av Västerängsskolan. 

Skolan har funnits sedan mitten av 70-talet och är ombyggd i flera omgångar. Skolan är trång, 

vi använder lokalerna optimalt. Det finns ingen matsal. Så eleverna äter i sina arbetsenheter, de 

yngre i sina klassrum. Caféet är skolans hjärta och används såväl av personal som elever som 

uppehållsrum. Det är god stämning i skolan. Det behövs fler skolplatser i Håbo, man ser nu 

över om man ska bygga nytt eller bygga ut skolor. Vi får se hur det blir med Västerängen. 

Skolan har erfarna och duktiga pedagoger, väldigt få behövdes rekryteras till detta läsår vilket 

vi är glada för. Det bidrar till ett lugn och en trygghet för eleverna. Det är en utmaning att få 

utbildade lärare idag, vi arbetar hårt med att locka till oss legitimerade lärare. 

 

Skolresultaten var en fråga som kom upp. Det finns underlag på Skolverkets sida om man är 

nyfiken. Vi tar fram underlag för niorna och presenterar i ett rektorsbrev. 

 

Vad är på gång i verksamheten? 

- Matematiksatsning på lågstadiet via SKL  

Lågstadiet kommer börja arbeta med en ny matematiksatsning, där man utgår mycket från ett 

laborativt material. Alla kommunens skolor ingår i detta projekt som kommer starta upp nästa 

höst. 
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- Demokratidag 

Håbo kommun har genomfört en Demokratidag med fokus på psykisk ohälsa. Högstadiets 

elevråd, Emil (elevcoach) och Jessica deltog på denna aktivitet. Det var en mycket uppskattad 

dag tyckte alla som var där.  

- Tillgängliga lärmiljöer 

Vi har ett stort fokus på skolan i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Skolan ska vara tillgänglig 

för alla elever. Vi arbetar mycket med detta i personalgruppen, vi vill ha en skola som är såväl 

tillgänglig som inspirerande. Miljön påverkar inlärningen. 

 

Kommunikationsplan 

Det är viktigt att ta frågor med den det berör. Om man har synpunkter om fritids verksamhet så 

kontakta personalen på den fritidsavdelning som berörs. Om det handlar om undervisningen så 

kontakta undervisande lärare. Om man inte känner att man får respons så kontakta biträdande 

rektor och därefter rektor. För att få en tydlighet i vem man kan kontakta i olika frågor tar vi 

fram en ”Kommunikationsplan för Västerängsskolan” med info om vem man kontaktar i olika 

frågor. Planen skickas till alla då den är klar. 

 

Inkomna frågor: 

Utrymningsvägarna på fritids Lillskogen – Det är ett problem att vi är trångbodda. Det är svårt 

att få till en bra lösning med barnens kläder i Lillskogens kapprum. Vi ser än över en bättre 

lösning så kläderna får plats. Vi har en vaktmästare som är brandman och han har tittat på 

lokalen och hjälpt oss tänka kring utrymningen. Det ska inte vara någon fara, då vi hela tiden 

ser till att lösa saker plockas upp från golvet. Kvarstår att det är svårt att få plats med alla kläder. 

 

Skolmaten – Många föräldrar har hört att skolmaten är dålig, att elever avstår att äta och då blir 

hungriga vilket påverkar studierna negativt. Hur är det egentligen? Skolan har inget eget 

tillagningskök, maten lagas i Gröna Dalens skolkök och transporteras hit. Pasta, ris och 

grönsaker kan man tillreda i vårt eget kök. En skolmatsenkät har precis gjorts i alla klasser för 

att ta pulsen på hur eleverna uppfattar skolmaten och vilka förslag till förbättringar de har. 

Den 14/11 har vi kostråd på skolan och då kommer eleverna få träffa ansvarig kostchef och 

berätta om sina synpunkter. På nästa föräldraråd bjuds kostchef, Camilla Grandin in så vi kan 

fortsätta kommunikationen med henne om skolmaten. 

 

 

 

Minnesanteckningar skrivna av Mette Sandh 

 
 


