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Protokoll Föräldraråd
Närvarande vårdnadshavare:
Maria Hanafi (8A), Bea Johansson (5-6), Helen Johansson (9B), Anders Larsson (9C), Malin Ek
Wiktorsson (år 3), Gunilla Petrelius (9C), Risto Niemelä (9A) Jawad Sadiq Zada (FK), Irfan Ferizi(FK),
Cecilia Carlsson (år 1), Malin Nilsson (FK), Diana Yakoub (7C), Taina Bark (år 4), Marie Toumi (8B)
Närvarande personal:
Maggie Banér (lärare åk 7-9), Therese Johansson (rektor) och Kristin Kjellander (biträdande rektor).
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor hälsar välkommen och öppnar mötet.
Presentationsrunda
Genomgång av föregående mötes protokoll
Rektor informerar (se nedan)
Föräldrarådsrepresentanternas frågor (se nedan)

Rektor informerar
Presentation av ny personal:
Maritza Molin – Studie- och yrkesvägledare, börjar sin anställning 18/11.
Elisabeth Österberg - svenska som andraspråk.
Anna Borén Sprunger – svenska som andraspråk.
Tomas Fransson – engelska och engelska språkval
Rasmus Franzén – svenska år 7, svenska och matematik år 4-6
Jakob Bengtsson – NO år 7-9
Elvira Dudakovic – tyska år 7-9, idH år 4-6
Charlotte Rölander – bild
Patrik Söderström – musik år 4-7
Pernilla Höjer – skolutvecklare för matematik och NO år 7-9
Diskussion kring hur man går tillväga när man har obehöriga lärare som undervisar i betygssättande
ämnen. Borås Stad har en policy vilken säger att en legitimerad lärare ska vara medbedömare då
obehöriga lärare undervisar och bedömer, denna policy tillämpas på Erikslundskolan. För närvarande
finns det 89 % behöriga lärare i stadsdel norr.
Studiero
Presentation av Skolinspektionens rapport kring studiero. Den powerpoint som presenterades läggs ut
på Pingpong tillsammans med protokollet. Vill man läsa hela rapporten och eller ta del av
Skolinspektionens skrifter kring studiero kan man använda bifogad länk;
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionengranskar-kvaliteten/studiero/

Diskussion i smågrupper utifrån frågeställningarna:
 Vad är studiero för er?
 Vad är studiero för era barn?
 Hur kan hemmen stötta skolan i arbetet med ökad studiero?
Grupperna framförde att studiero innebär lugn och ro, d.v.s. inga störningsmoment. Musik och prat
behöver inte vara störande utan kan tillåtas så länge fokus finns på uppgiften. Koncentrerade och
engagerade lärare samt bra stöttning från lärarna behövs för att skapa studiero. Att man känner sig
trygg i sin miljö och att det är en tillåtande kultur. Att barnen känner sig sedda och bekräftade av vuxna
i skolan. Tydliga regler och ramar för skolan och lektionerna. Att ljudnivån är acceptabel. Vikten av att
visa respekt för varandra genom att ta hänsyn till varandras behov. Grupperna framhöll även att
studiero är individuellt och ser olika ut för olika personer. Synpunkter framfördes kring att lärarna
skulle kunna kommunicera mer med hemmen för att ha dialog med föräldrarna kring hur det fungerar i
klassrummet och skolan. Hemmen kan stötta genom att prata med barnen hemma kring dessa saker
och det som skolan kommunicerar. Att man stöttar sitt barn hemma genom att skapa goda
förutsättningar för sitt barn genom att tillgodose grundäggande behov som mat och sömn. Som
förälder kan man också ha koll på barnens telefoner och andra digitala verktyg. Föräldrar kan stötta
genom att ta initiativ till att kommunicera med skolan och lärarna. Att hemmen är positiva till skolan
och förmedlar detta till sina barn är av stor vikt.
Arbetet med ökad studiero kommer att fortsätta under läsåret och involvera såväl personal som elever.
Föräldrarådsrepresentanternas frågor
Busskort och skolskjuts har inte fungerat väl under skolstarten. Tekniska förvaltningen har tagit över
hanteringen av detta vilket har inneburit stora konsekvenser för eleverna. Ansökan om busskort sker
alltid under våren inför kommande läsår och ansökan ska göras varje år. Väntetiden på skoltaxi har
periodvis varit mycket lång och fungerat dåligt.
Önskemål framförs om att vårdnadshavare ska kontaktas om det sker förändringar kring de digitala
verktygen som eleverna lånar. Skolan kontaktar vårdnadshavare om det är större förändringar som sker.
Önskemål framförs kring att man önskar mer återkoppling kring frågor som diskuterats på tidigare
möten. Flera upplever också att många frågor återkommer utan att man kommer fram till lösningar.
Framtid Sjöbo har ett möte den 8/11 kl 18.00 till vilket alla är välkomna. Där kommer Per Carlsson,
ordförande i nya Grundskolenämnden och den nytillträdda förvaltningschefen Pär Arvidsson Fäldt att
delta för att diskutera bland annat den nya organisationen, hur man tänker sig att jobba med skolorna
framöver samt hur tillgången på lärare ser ut.
Diskussion kring rutiner vid dusch efter idrotten, frågan hänvisas till undervisande lärare.
Toaletterna upplevs av vissa som ofräscha. Vi arbetar gemensamt för att se till att städ fungerar så väl
som möjligt. Flera tankar framförs kring att eleverna upplever att det är ont om tid efter
idrottslektionerna och att det är stressigt att hinna med att duscha och byta om.
Nästa möte är torsdag den 18/11 kl. 18.00–19.30.
Mötet avslutas

