
Skolråd Börje skola 

Datum: 2020-09-14 

Tid: kl. 17.00-18.00 

Plats: Skolans matsal 

Närvarande: Therese Ferm  Skolhusbolaget   

                     Anne Magnusson Nilsson     klass 6 

Anna Ahlgren Mårtensson   klass 5 + föräldraföreningen 

Anna Eriksson  klass 5 

Kristina Hjelmstedt  klass 3 + föräldraföreningen 

Frida Hedin   klass 1, 4 

 Julia Malmström  personal 

Annika Tillander Berg  rektor 

Sekreterare för mötet: Julia Malmström 

1. Fastställande av dagordning 

2. Föregående möte  

Då föregående möte hölls i december valde rådet att inte kommentera detta närmare. 

3. Från skolledning 

Rektor Annika värnar om ett gott samarbete mellan skola och hem och betonar hur viktigt det 

är med möten som detta.  

Organisation. Klass 6 är för få för att gå i en egen klass och därför har vi i år en klass 4-5 och 

en klass 5-6. 49 elever ingår detta arbetslag med 3 lärare på heltid. P g a färre elever togs en 

100% lärartjänst bort samt ca 1,25 tjänst assistent/resurs. Maja Karlsson är föräldraledig detta 

läsår, vikarierar gör Caroline Engelbrektsson. Caroline Lind arbetar 50% som resurs. Eva 

Forsberg fortsätter att arbeta som resurs på skolan på 75%. 

Unikum är den lärplattform och informationskanal som används av Annika och personal. 

Annika påminner om att det är viktigt att vårdnadshavare går in på Unikum med jämna 

mellanrum för att hålla sig uppdaterad. 

Utvecklingssamtalen ska ligga tidigt på terminen för att vara framåtsyftande.  

Alla klasser har inte föräldramöte i år, mentorerna har fått bestämma själva. 

4. Från personal 

Börje skola är numera med i Trivselledarprogrammet, vilket informerades tidigare om på 

Unikum. Elever i klass 3-6 ska få nominera några i klassen som ska få gå en 

trivselledarutbildning den 1 oktober för att kunna leda aktiviteter på vissa raster. För mer 



information, se tidigare utskick från rektorn. Mer information kommer också att ges längre 

fram. 

Börjejoggen är på torsdag, 17/9. Se utskick på Unikum.  

5. Från föräldrar 

Spanska i 6:an. Föräldrar ställer sig undrande varför Börjeeleverna har spanska på Västra 

Stenhagens skola. Det blir ännu en bussresa för dessa elever. De anser också att det är stökigt 

på Västra Stenhagen och med tanke på Corona verkar det inte vettigt att blanda elever från 

olika skolor. Börjes elever är dessutom uppdelade i flera grupper.  

Annika förklarar att språkval ska erbjudas alla elever från åk 6 och då kan man välja mellan 

spanska, franska, tyska och språkverkstad (dvs förstärkt sv/eng). I år har vi fått in val i alla 

dessa språk och av den anledningen bussas samtliga elever till Västra. Det är inte ekonomiskt 

försvarbart att Erik är kvar på skolan och undervisar i spanska för en handfull elever. 

Annika har bett rektorn på Västra Stenhagen att alla Börjeelever ska vara i samma grupp och 

ska prata med rektorn på Stenhagen igen.  

Föräldrar i klass 6 får mejl från Västra Stenhagens skola och Annika ska undersöka om det 

går att få ett stopp på mejlflödet från den skolan. 

6. Från Föräldraföreningen 

Klass 5 splittrades i höst och eleverna fick veta detta samma dag som sommarlovet började. 

Vissa föräldrar önskar att meddelandet skulle kommit långt tidigare och att det borde varit ett 

möte om detta. Diskussion förs hur det kunde ha skötts och hur det kan gå till om en klass 

behöver delas ett annat år.  

Lägerskola. Kommer lägerskolan för klass 4 - 6 att gå av stapeln våren 2021? Annika är 

positiv till lägerskola och hoppas att den ska kunna genomföras. 

Skola 24. Vissa föräldrar är missnöjda med systemet, då mentorer inte får veta vilken 

anledningen är till varför eleven är hemma. Det går dock bra att även fortsättningsvis meddela 

mentor anledningen till frånvaron. Skolsköterska ska meddela via Unikum vilka sjukdomar 

som skolan behöver veta ifall ett barn har. Annika tar upp detta med Christina. 

Förslag: Kan elever sköta och hjälpa till med baksidan så att baksidan ser trevligare ut? Vi 

lyfter frågan i arbetslagen. 

7. Från Skolhusbolaget 

Karusellen. Placeringen är bestämd på baksidan, men varken skolrepresentanter eller 

föräldrarepresentanter är inte nöjda med platsen då baksidan känns som en mer otrygg plats. 

Placeringen kan ha att göra med att det behövs ett säkerhetsavstånd till andra föremål. Julia 

tar frågan vidare och hör om det går att bestämma en ny plats för karusellen. Vi vet ännu inte 

när karusellen ska grävas ner, Hasse Andersson (Skolhusbolaget) undersöker saken. 

8. Övrigt  



Inga övriga frågor. 

9. Nästa Skolrådsmöte (det kommer att kallas skolråd igen)  

Måndag 16 november 2020 kl 17-18 i Börje skolas matsal. 


