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Skolråd  Börje skola 2017-02-27 

 

 
Närvarande: Jennie Melin  förskoleklass 

 Stefan Nylund 2 

 Sara Prosell Gustafsson 3 

 Mathias Carlsson 4 

 Pernilla Sandin 4 

 Petra Millbert 5 

 Emma Wennberg 6 

 Anna Ahlgren Mårtensson föräldraföreningen 

 Per Nilsson  föräldraföreningen/skolhusbolaget  

 Sakarias Åkerman rektor 

 Julia Malmström personal   

  

 

1. Fastställande av dagordning 

 

 

2. Kommentarer till förra mötets protokoll 

Rektor Sakarias och skolrådet kommenterade förra mötets protokoll.  

 

 

3. Information från skolledning 

 

Lägerskola berör klass 4-6 och kommer att vara den 22-24 maj. Lägerskolan är viktig 

för skolan och eleverna. Förslag är att föräldraföreningen samlar in 300 kr/elev, samt 

200 kr för syskon. Skolan vill gärna åka på lägerskola med två övernattningar i 

fortsättningen också.  

 

Personalsituation. Åsa Lundgren har slutat och vikarien Christer Borg börjar den 1 

mars. Maria Klarström är anställd textillärare. Linda i köket är tillbaka efter operation. 

Monika är sjukskriven ytterligare ca två veckor och börjar arbeta den 17 mars.  

 

Till hösten börjar i nuläget 21 sexåringar på skolan. Personalen har börjat fundera på 

hur organisationen ska se ut nästa läsår. Målsättningen är att organisationen inför nästa 

läsår ska vara klar i april.  

 

Trafiksituationen kring skolan har inte förbättrats. Diskussioner fördes och frågan 

kommer lyftas igen. 

 

Sakarias har haft möte med Mikael Franzén (stadsbyggnader), Anette Bengtsson 

(grundskolehus) och Johan Hedman angående idrottshall. Det finns ett stort behov för 

skolan, men det finns även ett behov av en ny hall nära stan.  
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4. Information från personal 

 

Skapande skola-projektet vecka 6 var mycket lyckat. Konstnären Erik Hedman hjälpte 

eleverna att skapa filmer med ipads.  

 

Den 14 februari åkte klass 1-3 till UKK och såg ”Trollkarlen som försvann”. Eleverna fick 

sjunga med i sångerna, lära sig vilka instrument som ingår i en symfoniorkester och se 

fina dansnummer. 

 

Klass 6 har varit på en vinterdag på naturskolan i Hammarskog. Många elever tog tillfället 

i akt och provade hur det är att hamna i en isvak. 

 

Temat ”rörelse” fortsätter, åtminstone fram till påsk. 

 

 

 

5. Information från föräldrar 

 

Vissa elever upplever att det är fler otrevliga och fula ord på raster. Personalen ska 

diskutera åtgärder och lyfta detta bland eleverna.  

 

När kommer sommaravslutningen att vara? Många föräldrar skulle uppskatta om 

avslutningen skulle vara på kvällen den 8 juni.  

 

  

6. Information från föräldraföreningen 

 

Föräldraföreningen går ut med information om lägerskolan. 

 

 

7. Information från skolhusbolaget 

 

Skolhusbolaget jobbar med bullernivån i lokalerna i Juvelen. Det är främst klassrummet 

Diamanten som är drabbat. Målning ska utföras invändigt på vissa väggar. 

 

 

 

Nästa skolråd bestämdes till tisdagen den 2 maj kl. 18.30 i Börje skolas matsal. 

 

Minnesanteckningar förda av Julia Malmström 


