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Skolråd  2019-12-05 Börje skola 

 

 
Närvarande: Robert Jones  klass f 

 Calle Joachimsson           2 

 Therese Ferm          2, föräldraföreningen, skolhusbolaget 

 Linnea Hollmer          3 

 Emma Wennberg          4 

 Isabella Eriksson          4, föräldraföreningen 

 Fredrik Hjelmstedt          5 

 Petra Millbert          6 

 Kristina Pettersson                      6 

 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 

 

Ny elev i klass 2 efter jullovet. En elev i klass 3 har slutat. 

Caroline Lind är sjukskriven till och med den 8 januari. Elin och Jonathan är kvar i f-

klassen under vårterminen. Amer från Navet började sin praktiktjänst hos oss efter 

höstlovet. Sakarias slutar som rektor på Börje skola under vårterminen. 

Rektorstjänsten ligger ute och ansökningstiden går ut 6 januari. Sannolikt börjar 

Sakarias sin nya tjänst i månadsskiftet januari/februari. Vi hoppas att det anställs en ny 

rektor innan sommaren. Det söks efter pensionerad rektor, som kan arbeta under den 

tid som vi troligen står utan ordinarie rektor. 

 

Lucia den 12 december. Klass f, 5 och 6 deltar i luciatåget. Föräldrar till dessa elever 

är välkomna till kyrkan. Julavslutning den 20 december. Klass 1,2,3 och 4 sjunger i 

kyrkan och föräldrar till dessa elever är välkomna till kyrkan. 
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4. Information från personal 

 

Skapande skola-projektet är igång och författaren Anette Skålberg är på besök i 

klasserna.  

 

Förra veckan hade vi frukostvecka och alla klasser åt frukost en morgon. Trevligt och 

uppskattad. 

 

Vi har haft temaupptakt och det nya tema heter ”Miljö”.  

 

 

5. Information från föräldrar 

 

Skolrådets föräldrarepresentanter hade inte fått in några frågor från skolans föräldrar. 

 

 

6. Information från föräldraföreningen 

 

Det är disco på fredag och på hemsidan finns det information om vilka som är 

ansvariga. Discokassan hämtas innan discot hos Isabella Eriksson. 

 

 

 

7. Information från skolhusbolaget 

 

Ny karusell ska köpas till skolan, placering av denna kommer att diskuteras på senare 

skolråd. Alla på skolan är mycket tacksamma över en ny karusell! 

 

Skolhusbolaget kommer att bekosta is när det blir kallt.  

 

Det förs diskussioner om att eventuellt asfaltera grusplanen. 

 

I maj blir det en vakans i styrelsen som du gärna får söka! 

 

  

 

Minnesanteckningar förda av Julia Malmström 


