
Skolråd, Börje skola 2021-01-25 

 

Närvarande: Caroline Arrhenius f 

Kristina Larsson,  1 

Marcus Asserdal f+3 

Pär Carlenius,  4 

Anne Magnusson Nilsson,  6 

Therese Ferm,  skolhusbolaget, föräldraföreningen 

Frida Hedin   föräldraföreningen 

Anna Ahlgren Mårtensson föräldraföreningen 

Kristina Hjelmstedt,  föräldraföreningen 

Julia Malmström  personal 

Annika Tillander Berg  rektor 

 

1. Fastställande av dagordning. 

 

2. Föregående mötesanteckningar.  

 

3. Från skolledning. 

 

Corona-läget. Klass 6 har distansundervisning i moderna språk fram t o m vecka 7, 

eventuellt även efter. Idrotten kommer att vara utomhus på skolgården eller i 

skogen fram till vecka 7. Elever ska vara hemma vid minsta symptom. På frågan 

om skolan kan ”kontrollera” att elever är hemma tillräckligt många symptomfria 

dagar efter sjukdom är svaret nej. Det är ett ansvar för vårdnadshavaren. 

 

Personalläget. Caroline L arbetar 75 %, ledig torsdagar då Stephanie arbetar. 

Skolsköterskan arbetar nu 35%. Maria M, speciallärare arbetar 50% på skolan och 

50% på universitet. Vi har ersatt Maria med Pontus Ohlström (på drygt 80 %) och 

med Elin Ahlgren. Elin, som arbetade hos oss i höstas, kommer vissa tisdagar och 

torsdagar och förstärker verksamheten. 

 

Värdegrundsarbete, fokus på språkbruk. Initierat av skolpsykolog och kurator. 

Vårdnadshavare får mejl hem om elev har använt svordomar eller kränkande tilltal 

på skolan.  

 

Trygghetsteamet på skolan består av Olivia (kurator) Christina (ssk), Jonas 

(mentor i klass 1), Elin (mentor i klass 6) och Eva (resurs). 

 



Utvecklingssamtal kommer ske via TEAMS. Föräldrar ska titta på Unikum innan 

samtalet. Eleven kommer vara i skolan under samtalet, vårdnadshavare på länk. 

 

Nationella prov i åk 6 är inställda. Åk 3 har Nationella prov som vanligt. 

 

Enkät. Skolinspektionen har skickat ut en enkät till vårdnadshavare via Unikum. 

Det är mycket viktigt att ni svarar. 

 

Biträdande rektor Carl Hedberg är ställföreträdande när Annika är på 

rektorsutbildning. 

 

Fritids på Börje skola från 1 augusti. Carl Hedberg leder planeringsgrupp. 

Samordnare är Sandra Jardemalm och Magnus Blixt. Skolans representant är Jonas 

Gellerstig. Rekrytering kommer snart att påbörjas. Innan sommaren vill skolan ha 

personal på plats. Föräldrar vill gärna ha löpande information hur arbetet går med 

personalrekrytering och lokaler. Personal från Börje fritids kan söka tjänster. 

 

4. Information från personal.  

Ingen information från personalen. 

 

5. Från föräldrar och  

6. Föräldraföreningen 

 

Busstidtabellen behöver uppdateras. Annika ber administratör Eva Peterson 

uppdatera den. 

 

Vägen vintertid till och från skolan. Kan Trafikverket göra något åt 

vinterväglaget? Kristina Hjelmstedt lägger ut en länk på facebook och uppmanar 

vh att trycka på om snöröjning och grusning av vägen. Särskilt viktig är sträckan 

från fyrvägskorset i riktning mot skolan. 

 

7. Från Skolhusbolaget 

 

Radonmätning sker i skolans lokaler och vi inväntar svar.  

Is kommer att spolas på skolan. 

 

8. Övriga frågor. 

 

Hur ska eleverna få plats när fritids är på skolan? Det kommer inte byggas något 

nytt, men det kan vara aktuellt att renovera eller justera befintliga lokaler. 

 

9. Mötet avslutas. 

Annika tackar mötesdeltagarna och nästa Skolråd bestäms till måndagen den 12 

april kl 17. Annika skickar ut länk via Teams. 

 

 

Minnesanteckningar av Julia Malmström 


