
Skolråd, Börje skola  2019-10-03 

 

Närvarande: Kristina Larsson fsk-klass 

 Matilda Ottosson 1 

 Calle Joachimsson 2 

 Frida Hedin   3, föräldraföreningen 

 Isabella Eriksson 4, föräldraföreningen 

 John Melin  5 

 Petra Millbert 6 

 Kristina Pettersson 6 

 Therese Ferm skolhusbolaget, föräldraföreningen 

 Julia Malmström personal 

 Sakarias Åkerman rektor  

  

 

 

Sakarias hälsar alla välkomna till läsårets första läsår. Personal och vårdnadshavare 

presenterar sig. 

1. Sakarias kommenterar föregående skolråds protokoll. 

2. Information från skolledning. 

Elev/personalsituation. Just nu har vi 129 elever. Kurator börjar nästa vecka. Elin 

Nilsson arbetar i förskoleklass sedan augusti och har fått förlängt till sommaren. 

Jonatan är i förskoleklass fram till jul. Eva Forsgren är tillbaka och arbetar 37 %. 

Martin arbetar nu 100 %. 

 

Datorer och Ipads är inköpta. Projektorer och högtalare har uppdaterats i 

klassrummen.  

 

Stort tack till alla de som organiserar och arbetar under fixardagen! 

 

Det har målats om i förskoleklassens klassrum under sommaren, vi tackar 

skolhusbolaget för det. 

 

Personalen fortbildar sig under året och har under början av hösten läst och 

diskuterat boken Delaktighet. De ska nu gå vidare boken Lektionsdesign. 

 



3. Information från personal 

Börjejoggen gick av stapeln den 19 september och det var verkligen en lyckad dag. 

Det sprangs rekordlångt, 170 mil! Just idag har vi presenterat hur långt vi sprang och 

vi lottade ut biobiljetter till två elever. Skolrådet tycker det är trevligt och 

motiverande att det lottas ut pris till ett barn i varje arbetslag. 

Tema. Vi fortsätter med vårt tema, Nyheter, några veckor till och kommer sedan att 

ha en gemensam temaavslutning. 

Skapande skola. Vi har fått Skapande-skolapengar till alla elever och författaren 

Anette Skålberg kommer att ha lektioner med alla klasser. 

 

4. Information från föräldrar 

Önskemål att det ska vara ”hopp och skutt” varje morgon. Kommer inte utökas nu, 

då det skulle påverka timplanen och scheman för mycket. 

Frukt bjuds det på de dagar då flest elever går lång dag (tisdag, torsdag). 

 

5. Föräldraföreningen 

16 oktober kl 18 är det årsmöte i matsalen på Börje skola. 

9 nov är det bytardag på idrottsgården.  

Disco för klass 3-6 rullar på. 

Det finns planer att arrangera en skidresa en helgdag, troligtvis i mars. 

Föräldraföreningen har köpt in leksaker till skola. Elever och lärare är väldigt 

tacksamma! 

 

6. Information från skolhusbolaget 

Byte av fönster har skett. Träd har fällts. Ventilationen ses över. Ekonomin är god.  

I maj avgår en ledamot, så det blir en vakans. Sök gärna den! 

 

7. Övriga frågor 

Idrottshall. Det är förnärvarande för få timmar som skolan skulle kunna hyra under 

dagtid för att kommunen ska tycka det är lönt att bygga en hall. 

 

 

Nästa skolråd är torsdagen den 5 dec kl 18. 

 

Anteckningar förda av Julia Malmström 

 

 


