
2017-04-26 

          skolrådsmöte nr 3 - minnesanteckningar 

________________________________________________________ 
  

Anna von Malmborg, ordf, 6B,  

Gabriella Ekström Filipsson, rektor,  
Jeannette Sångefjord, personal,sekr. 

Cilla Peiro, personal,  

Elisabeth Höglund, 9a,  
Paula A Pettersson, 9a  

Eva-Lena Bergens, 6c, 

Åsa Betz, 7a,  
Pernilla Videhult Pierre, N1, 7a, frånvarande 

Erik Ringberg, SL4, 6b , frånvarande 

Magnus Sävenhed, F-klass röd, 6b, frånvarande 
Jenny Pousette, N2, N5 , frånvarande 

Andreas Almlén, N3 och SL2, frånvarande 

Tomas Håkansson, 8A,  
Mårten Sundberg, Sl2,Sl4, frånvarande 

Jonas Sandstedt, F-klass röd, frånvarande 

Karin Edblad, F-klass röd,  frånvarande 
Anastasia Hirschfeld röd  f-klass, frånvarande 

 

 

Mötet förklaras öppnat av ordföranden som hälsar alla välkomna!  

 

 Föregående minnesanteckningar    

 3:1 Inga synpunkter.  

 Information 

3:2 Rapport från rektor 

 En förälder till elev på skolan har erbjudit sig att hålla i ledarskapsutbildning för 

personalen i augusti. 

 Skolinspektionen gör en riktad tillsyn v.22. Den handlar om normer och värden. 

 Se vidare under Stordammsdagen. 

 3:3 Likabehandling   

 Vi har startat ett husråd för våra förskoleklasselever. 

 Vi har haft regelbundna möten i våra husråd och elevråd som behandlar 

värdegrundfrågor. Vi har arbetat med våra värdegrundsord, trivselregler och egna 

ställningstagande kring värdegrunden. 

 Dogge Doggelisto besökte oss och pratade om sin uppväxt och skolgång. 

 Skolans åk 8 samarbetar med kyrkan kring i värdegrunds- och trygghetsfrågor. 

 

2:4 Unikum 

 Det har kommit en ny modul i Unikum som handlar om särskilt stöd och extra 

anpassningar som ska dokumenteras där. Kommer i bruk i höst. 

  Det har kommit synpunkter på att det är svårt att hitta läxor i Unikum. Det är viktigt 

att det är lätt att hitta. 

 Vi kommer att lägga en länk från Unikum  till Stordammens hemsida så info om 

skolrådet kommer ut. 

 

 



3:5 

 

 

 Anmälda frågor 
 

Mobilfrågan 

6C har mobilfritt hela veckan. De flesta eleverna har behållit telefonerna hemma. Några har 

haft den med och lämnat in den på morgonen. Ansvarsfrågan är oklar. Det är svårt att 

förvara mobilerna. Fler  föräldrar önskar att klasserna ska ha mobilfritt.  

 

3:6 Övriga frågor 
 

 Hur får vi ut information till vårdnadshavarna? 

 Duschar eleverna på gymnastiken? Det finns draperier i båsen i omklädningsrumen. 

Några fler duschar. Det är vanligt att färre elever duschar efter idrotten. Vi 

diskuterar vad det kan bero på. Skulle dörrar vara ett alternativ? 

 

Stordammsdagen den 17/5,  kl. 14.30-17.30. 

 Tröjor finns. 

 Program kommer att finnas över vilka aktiviteter som kommer att erbjudas. 

Programmet lägg upp på hemsidan. 

 Profilerna kan vara aktiva; dansuppvisning och modevisning. 

 Det kommer att finnas caféer och korvkiosk. 

 Teatrar, utsållningar, loppis mm kommer att erbjudas. 

Vi tackar Elisabeth och Paula med en Stordammsmugg för sitt engagemang för alla 

åren i skolrådet. De har varit nöjda under alla åren. 

 

Har du frågor till Skolrådet? 

Maila frågor till Anna: anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se 

 

Kommande möten 

   4 /9   kl.18-19.30 
 

mailto:anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

