
Minnesanteckningar Skolråd Börje skola 

  

Datum: 2021-04-12 

Tid: kl. 17.00-18.00 

Plats: Digitalt möte via TEAMS-länk 

 

Kallade: 

Caroline Arrhenius  F 

Mina Hagenvall 1 

Marie Flinkfeldt 2 

Carin Åberg  2, Föräldraföreningen 

Moa Asserdal 3 

Noomi Eveborn 4 

Anna Eriksson  5 

Per Nilsson 6 

Therese Ferm Skolhusbolaget, Föräldraföreningen 

Kristina Hjelmstedt Föräldraföreningen 

Anna Ahlgren Mårtensson Föräldraföreningen 

Julia Malmström Lärarrepresentant 

Annika Tillander Berg Rektor 

Calle Hedberg Biträdande rektor 

      

 

 

 

Sekreterare för mötet: Julia Malmström 

 

1. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställes enligt förslag. 

   

2. Föregående mötesanteckningar 21-01-25 

Annika går igenom föregående mötesanteckningar.  

 

3. Från skolledning 

- Coronaläget: 

Coronaläget är tyvärr inte bättre. Moderna språk för åk 6 fortsätter på distans. 

Idrotten ska vara utomhus framöver.  

- Värdegrundsarbetet på skolan; fler rastvärdar, fortsatt fokus på bemötande och 

språkbruk, Trygghetsteamet.  

- Vi fortsätter att implementera våra ledord: TRYGGHET, TRIVSEL, KUNSKAP. 

- Arbete med att ta fram Skolans Trivselregler där elever inkluderas är på gång 

- Överlämningar på gång. Förskola till förskoleklass, samt elever i åk 6 som byter 

skola till hösten. 

 

4. Information från personal 

- Rastbod med utlåningssystem. Eva är ansvarig och har styrt upp ett 

utlåningssystem. Eleverna kommer att få vara med att hjälpa till att låna ut 

lekredskap från boden. 



- Trivselledarlekar. Eva driver detta och har möte med skolans trivselledare tisdagar 

varje vecka.  

- Hopp & Skutt på torsdagar varje vecka. 

 

5. Information från planeringsgruppen för Fritids. 

 

- Calle berättar om processen, att den tar tid för att det ska bli en bra arbetsmiljö för 

både elever och personal. Annons för lärare i fritidshem ligger ute till på söndag. 

Kringpersonal kommer också anställas. Det är klart med måltidsservice om 

mellanmål. På loven är det en annan kock, men maten kommer att lagas på skolan 

även under loven. En process är igång för att bygga ett utomhusklassrum. 

Placeringen kommer troligen bli där ”Göstas bod” är placerad nu.  

 

- Annika kommer att vara ansvarig över fritids. I nuläget vet vi inte hur många som 

kommer att arbeta där, men troligen är det färre personer som kommer att arbeta 

på fritids i höst. Detta beror på att kommunen måste erbjuda heltidstjänster. 

Nuvarande fritidspersonal är välkomna att söka tjänst. Det finns många övertaliga 

elevassistenter och barnskötare i kommunen och dessa kommer ha företräde, det är 

i princip omöjligt för skolan att handplocka personal. Föräldramöte ang. fritids 

kommer att ske när personal är anställd och organisation är satt. 
 

- De som vill ha fritidsplats måste göra en aktiv ansökan. 
 

- Calle tackar Therese Ferm för fint samarbete. 

 

- Fritidsklubb för klass 4 - 6? Det kommer att vara tillsammans med fritids. 

 

  

 

6. Från föräldrarepresentanter 

- Är det möjligt för ett barn att åka till fritids kl 13 och sedan ta bussen (bussnr 157) 

hem från fritids ca kl 14.45? Detta för att yngre barn ska träna på att vara ensamma 

hemma en liten stund.  

Therese Ferm ser inget hinder i det. Bussbolaget kan dock ha åsikter i detta. 

Therese undersöker saken. Till hösten kan det lättare fungera med bussbolaget, då 

bussen hem utgår från skolan. 

 

- Idrott får man ej ha på annan skola, men slöjd är ok?  

Eftersom skolan är öppen måste eleverna ha slöjd och detta ämne kan vi inte ha 

utomhus, eller flytta till våra lokaler. Idrottslektioner kan vi förlägga utomhus.  

 

- Lärarstudenter på skolan, är detta förenligt med smittläget?  

Studenternas behöver få sin verksamhetsförlagda utbildning. Universitet är noga 

med att meddela studenterna om restriktionerna. 

 

7. Från Föräldraföreningen 

- Hur många elever kommer till blivande f-klass? Just nu 16, ev.17 nya elever. 

 

 



 

 

 

8. Från Skolhusbolaget 

- Samarbetar med kommunen ang fritids.  

- En önskan finns att öka antalet lyktstolpar på skolgården, både för trygghetens 

skull och för människor i bygden som vill utnyttja isen kvällstid. 

- Nya ledlampor i klassrummen har påbörjats. 

- Arbetet med idrottshall fortsätter. 

 

9. Övrigt 

- Ingen övrig fråga 

 

10. Nästa Skolrådsmöte: 

- Måndag 30 aug kl 17-19 via TEAMS. Annika skickar länk. 

- Då kommer dagens representanter att kallas. 

- Nya väljs sedan vid föräldramöten. 

 


