
Minnesanteckningar för Långasjö föräldraråd den 2 november 2020 
 

Plats: Skolans personalrum, Tid: 18:00 

Närvarande: Lennart O Werner, Laila Dånge, Birgitta Jenssen, Maria Hammar, Malin Stånggren, Stina 

Alexandersson, Stina Rosqvist, Johan Svensson och David Hansson. 

 

Riktlinjer föräldraråd 
Lennart tillhandahåller dokument för förslag till rutiner för föräldraråd. Beslut skall tas i 

bildningsnämnden den 10/12 2020. 

 

Förslag till lokalt upplägg i Långasjö. 

Datum för möten bestäms för nästkommande termin, eventuellt i början av terminen. 

Kallelse sker minst 7 dagar före mötet av rektorn på skolan. Eventuella frågor skickas till rektorn för 

att tas upp på dagordningen.  

Minnesanteckningar förs under mötet och görs tillgängliga för föräldrar. Information från skola och 

förskola kan med fördel i förväg föras på minnesanteckningarna för att säkerställa kvalitén på 

informationen och underlätta arbetet för sekreteraren. 

En person från varje undervisningsgrupp nomineras till föräldrarådet. 

Den personen med flest nomineringar i vardera undervisningsgrupp blir tillfrågad om personen är 

intresserad av vara med i föräldrarådet. 

Är personen inte intresserad tillfrågas personen som fick näst flest röster. 

Ordförande, sekreterare och ekonomisk kontaktperson utses i rådet. 

Valen sker läsårsvis och man väljs på 2 år. 

Föräldrarådet sätter ihop en valblankett och rektorerna distribuerar ut den. 

 

Information från förskolan 
Birgitta Jensen har tagit över som biträdande rektor för förskolan efter Annelie Robért. 

Skatans bemanning är på 6 heltidstjänster och är fördelade på 9 tjänster. 

Marie sluter den 1/12 

Lina ersätter Maries tjänst. 

Desiree går vidare till annan tjänst utanför förskolan. Den tjänsten är inte tillsatt vid skrivandets 

stund. 

Förslag på nytt resursfördelningssystem jobbas med. Förhoppningar är att få till fler tjänster till 

förskolan. Beslut om detta skall tas i bildningsnämnden den 10/12. 



 

Fjärilen har 14 st. barn, får vara 20 st. 

Nyckelpigan har 11 st. barn, får vara 18 st. 

Humlan har 8 st. barn, får vara 14 st. 

4 barn i kö till förskolan. Samtliga kommer få erbjudande om plats. 

Kompetensutvecklingen under året handlar om trygga relationer, lek och kommunikation. Ingår 

handledning. 

Nätverksträffar om miljö, delaktighet, utemiljö, skapande verksamhet, IKT, trygghet, hållbarhet samt 

studiebesök på annan förskola. 

Utbildning för barnskötare erbjuds. 

Förskolans ledningsgrupp tar fram förtydligande kring ansvarsgräns vid överlämnande mellan 

förälder och förskola. Information kring detta kommer längre fram. 

Verksamhetens mål på förskolan handlar om trygghet, delaktighet och hållbarhet. 

Utbyggnad skall vara klart innan årsskiften. 

 

Information från skolan 
67 elever inskrivna. 

Två elever på väg in. 

På edWise finns aktuell information kring hantering av sjukdom. 

Praktikant från arbetsförmedlingen finns på plats. Kommer vara på plats i 1 år och hjälpa till i skola 

och på fritids. 

Läsprojektet är slut. Lästest skall genomföras. 

FN dagen har genomförts där hela skolan har varit delaktiga i diverse aktiviteter. Barnen har fått en 

dragning kring barnkonventionen samt vara delaktiga i diskussioner om hur det ser ut för barn i 

världen.  

Årskurs 5 skall vara med i ”Vi i femman”. 

Muntliga nationella proven startar för årskurs 6 nu.  Nationella prov för årskurs 3 och 6 genomförs till 

våren.  

Under lovet har årskurs 2-3 fått konto på google drive. Där finns möjlighet för eleven att fortsätta 

arbetet hemma och vid eventuell stängning av skola så finns det möjlighet att få tillgång till 

skoluppgifter som kan utföras från hemmet. 

Förskoleklassen åker till simhallen 16 gånger koncentrerat. Årskurs 2 åker med 8 gånger. 

Arbete för effektiv undervisning pågår. Arbete med ansträngningstrappa samt bemötande och 

beteende. 

Alternativ för edWise övervägs.  



Fritids har 38 barn inskrivna. Schema finns vid ingången som skall vara kopplat till läroplanen.  

Aktuellt tema på fritids är ”historia i närheten”. 

Datum för vårens möte 8/2 kl 18.00 samt 12/4 kl 18.00. 

Barnen äter i sockenstugan. Personalens uppfattning är att det fungerar bättre än när barnen åt inne 

i skolan. 

 

Plan mot kränkande behandling 
Genomgång av dokument för plan kring kränkande behandling. Personal på förskola och skola har 

genomfört en analys av utsatta platser samt åtgärdsförslag för att minska uppkomsten av kränkande 

behandling. Sammanställning för detta kommer finnas tillgängligt på kommunens hemsida och på 

edWise. Förslag finns om att barnen får ta med dokumentet hem för påskrift av föräldrar. 

Senaste statistiken kring känslan av trygghet hos eleverna visar på en klar förbättring från föregående 

mätning. 


