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          skolrådsmöte nr 4 - minnesanteckningar 

________________________________________________________ 
  

Anna von Malmborg, ordf,  7b,  

Gabriella Ekström Filipsson, rektor,  
Cilla Peiro, personal,  

Eva-Lena Bergens, 7c 

Erik Ringberg, 5b, 7b  
 

 

 

Mötet förklaras öppnat av ordföranden som hälsar alla välkomna!  

 

 Föregående minnesanteckningar    

 4:1 Inga synpunkter 

 Information 

4:2 Rektors rapport 

 Vi har ökat elevantalet ytterligare, vi är ca 530 elever nu. I sexan har 44 tjejer och 

38 killar börjat. 

 Läsårsstarten har varit bra. 

 25/9 är det föräldrakväll i studieteknik, även föräldrar från grannskolorna kommer 

att bjudas in. Senare under hösten blir det kväll i IT. 

 4:3 Likabehandling   

 

 Skolan har infört mobilförbud på alla lektioner. 

 Skolinspektionen inspekterade skolans likabehandlingsarbete efter anmälningar i 

våras. Skolan fick inga anmärkningar, se bifogad information. 

 Likabehandlingsplanen uppdateras inför varje läsår, det har gjorts i år också. 

 Skol-bim projektet fortsätter under hösten. Bl a kommer eleverna i år 6-9 att få en 

föreläsning av ”Maskrosbarn” 

 Uppdatering av förväntansdokumentet: 

Tillägg till vad som kan förväntas av personalen: 

”vårdnadshavare alltid välkomna till oss efter överenskommelse med skolan” 

Tillägg till vad som kan förväntas av vårdnadshavare:  

”tar del av den information som erbjuds på skolan och fritidshemmet (anslagstavlan, 

veckobrevet på Unikum och Unikums blogg)” 

Tillägg till vad som kan förväntas av elev: 

- Inte har mobiltelefonen synlig och inte använder den på lektionen 



 

4:4 Unikum 

Varför kommer inte en del elever in på Unikum när de är hemma? 

Unikum har fått en ny modul där lärarna kan dokumentera särskilda anpassningar för elever 

som riskerar att inte nå målen. 

4:5 

 

 

 

 

 

 

 Anmälda frågor 
 

Skolledningen har varit på Skolfastigheter flera gånger angående skolgården och bl a 

”Kingrutor” men det har inte hänt något. Däremot har skolgården fått ett nytt staket på 

framsidan. 

Diskussion om öppningar på fritids och att vissa dörrar är låsta. Gabriella undersöker saken. 

 

 

4:6 Övriga frågor 

 

 

 
Har du frågor till Skolrådet? 

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

 

 

Kommande möten 

Tisdagen den 17/10 och måndag den 27/11 kl.18-19.30 
 

mailto:anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

