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Skolråd  Börje skola 2017-11-29 

 

 
Närvarande: Emma Kyller  förskoleklass 

 Therese Ferm förskoleklass 

 Irina Gyllenhammar 1 

 Dennis Candetoft 1 

 Josefin Höijer 2 och 5 

 David Eveborn 3 

 Robert Jones  4 

 Magnus Hedman 5 

 Andreas Lindberg 6 

 Anna Pettersson 6 

 Isabella Eriksson föräldraföreningen 

 Julia Malmström personal 

 Sakarias Åkerman rektor 

    

  

 

1. Fastställande av dagordning 

 

 

2. Kommentarer till förra mötets protokoll 

Rektor Sakarias och skolrådet kommenterade förra mötets protokoll.  

 

 

3. Information från skolledning 

 

Fredagen den 25 november stängde skolan p g a saknad av vatten. Skolrådet 

diskuterade stängandet och var enigt att det var rimligt. Skolrådet ansåg också att det 

var okej för elever i klass 4-6 att ringa hem själva och att det var bra att personalen 

ringde hem till eleverna i de lägre åldrarna.  

 

Textilläraren Maria Klarström kommer att sluta vid jul. Annons ligger ute. 

I januari börjar Eva Kusendahl som mentor i klass 1. 

Martin Östlund kommer att vikariera för Jonas Gellerstig i idrott och år 3 från januari 

till juni. 

 

Vi uppmärksammar Nobeldagen den 8 december. 

 

Lucia den 12 december. Klass f+5+6 medverkar i luciatåget och föräldrar i dessa 

klasser är välkomna. Efter luciatåget kommer alla klasser fika och därefter blir det 

julpyssel i faddergrupper. 
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Julavslutning den 21 december. Eleverna samlas i respektive klassrum för att sedan 

tillsammans gå till kyrkan. Klasserna 1-4 framträder på avslutningen och deras 

föräldrar är välkomna till kyrkan. Bussar hem och till fritids går kl. 9.30. 

 

 
4. Information från personal 

 

Den 11 oktober var hela skolan på ”Clowner utan gränser” i Bälinge. Mycket 

uppskattat! 

 

Skolan har ett nytt tema, Samhället. Den 8 november spelade personalen upp små 

”scener” i matsalen för skolans elever och utifrån detta arbetar vi nu på temat. 

 

Den 14 november var klass 3-6 på IFU-arena. Eleverna fick hoppa höjd- och 

längdhopp, springa 60 meter, 800 meter, häck och stöta kula. Dagen avslutades med 

stafett. En väldigt lyckad dag! 

 

Vecka 46 var det frukostvecka och alla elever bjöds på frukost en morgon. Veckan 

innan hade de fått skriva frukostdagbok för att börja reflektera över sina matvanor. De 

har sedan skrivit frukostmenyer med faddrarna. 

 

 

5. Information från föräldrar 

 

Trafik. Förslag att fylla igen gräsmattan mellan bussvändplan och fotbollsstaketet och 

ha av- och påstigningsplats där. Rektorn tar med förslagen till skolhusbolaget. 

 

Om det blir kallt har Jakob Hultbom möjlighet att spola is efter den 8 januari. Han 

behöver hjälp, och Andreas Lindberg ställer gärna upp. Skolan tackar för 

engagemanget och längtar efter kyla! 

 

 

6. Information från föräldraföreningen 

 

Föräldraföreningen har haft årsmöte och valt ny ordförande, Isabella Eriksson. Det 

behövs fler ledamöter, anmäl gärna ert intresse. Medlemsavgiften kommer snart att 

skickas ut.  

 

Eleverna ska få lämna önskemål om lite inköp på klassråd och elevråd 8 december. 

 

 

7. Information från skolhusbolaget 

_ 
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8. Övriga frågor 

 

Unikum. Skolrådets representanter är positiva till Unikum. 

 

Vad vill ni som klassombudsrepresentanter få ut av skolrådet? Rektor ser skolrådet 

som ett viktigt forum att träffa ett urval av föräldrar och ”bolla” frågor. 

Föräldrarna tycker att det är viktigt att skolrådet finns och representerar alla föräldrar. 

Föräldrarna ser det som värdefullt att få en inblick i skolan. 

 

 

 

 

Nästa skolråd bestämdes till onsdagen den 7 februari i Börje skolas matsal. 

 

Minnesanteckningar förda av Julia Malmström 


