
Älvsbyns Kommun 2015-04-15
Brukarråd Parkskolan

Protokoll

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

§ 3 Val av sekreterare.

§ 4 Val av justerare.
      Vi valde att rektor Anders Nilsson justerar protokollet och skickar sedan ut det.

§ 5 Föregående protokoll 
      Protokoll från föregående brukarråd eftersökes.

§ 6 
1. Parkskolans utemiljö
   
Varje år får verksamheter inom kommunen äska om pengar till förbättringar eller 
förändringar som behövs göra. Budgetberedningen har delat ut 1000.000 kronor som 
ska prioriteras till två saker. Pengarna ska räcka till en ombyggnation av en toalett på 
Korsträsk förskola samt till Parkskolans utemiljö. Rektor Anders Nilsson beräknar att
Parkskolan kommer att ha ca 900,000 kronor till sitt förfogande. 

En utegrupp bestående av personal på Parkskolan har fått i uppdrag att se över och 
planera utemiljön. Utegruppen har tittat på olika attraktioner t.ex. ett sjörövarskepp. 
De tittar efter material som passar många, både lekaktiviteter och sportaktiviteter. 
Tankar finns också om att skapa en utomhusscen som kan fungera som samlingsplats.
Eleverna har genom elevrådet bidragit med önskemål t.ex. en linbana. Arbetet kan 
komma att innebära förflyttningar och ev. upprustning av befintligt material. Till 
kostnaden av utemiljön tillkommer fallskydd och markplaneringsarbete. Arbetet 
planeras påbörjas när det blir barmark. Det innebär också att sommarfritids kommer 
att bedrivas på Knut Lundmarksskolan i sommar. 

En liten summa har lagts till inomhusmiljön. Tankar finns att skapa ”oaser” i 
korridorer där eleverna har möjlighet att sitta men också för att motverka spring i 
korridorerna. 
     
2. Hur används sociala medier av barn och vuxna?

Skolkurator Anneli Winebäck berättar om arbetet för att motverka kränkningar och 



mobbning.  Skolan har märkt ett växande problem med språk elever emellan via sms, 
facebook m.m vilket leder till kränkningar. Det handlar främst om elever i 
årskurserna 3-5.Det pågår ett arbete för att göra eleverna mer medvetna om 
konsekvenserna om vad som skrivs på internet. 

Anneli presenterade råd till föräldrar angående barns internet användning:

 Barn behöver goda förebilder och vägledning. Se över hur du själv använder 
internet.

 Det är viktigt att ha kännedom om spel, appar och hemsidor. Många spel har 
åldersgräns.

 Skapa gemensamma inloggningsuppgifter för att själv kunna logga in på de 
hemsidor barnet använder.

 Visa intresse för vad ditt barn gör på internet. Samtala om vad som är positivt 
och negativt för att utveckla en medvetenhet hos barnet. Det kan vara viktigt 
att veta att inte alltid är som det verkar på internet. 

 Fråga barnet hur internet var idag.
 Uppstår det en situation på internet är det viktigt att inte vara dömande mot 

barnet. Barn kan utsättas för kränkningar, hot, sexuellt ofredande och 
mobbning på internet. 

Föräldrarna frågar om elevernas mobilanvändande på Parkskolan och svaret är att det
ser olika ut. Under lektionerna används mobiltelefonerna endast av elever som 
behöver dem som stöd. Det finns olika åsikter bland föräldrar om eleverna ska få ha 
eller inte ha mobiltelefoner. 

3. Vad vill ni föräldrar att skolan skall lyfta, diskutera på föräldramöten?

Det gavs förslag att frågan om mobiltelefoner på skolan skulle lyftas på ett 
föräldramöte för att gemensamt kunna diskutera frågan. 

§ 7 Övriga frågor

 Anmälningsplikt
Frågan om personalen kan få extra utbildning för att upptäcka tecken för missbruk 
ställs samt hur rutinerna för orosanmälan ser ut. Anders Nilsson berättar att all 
personal har en skyldighet att anmäla vid oro och att det är de sociala myndigheterna 
som utreder. Han delger också att Barn och familjeenheten informerar all personal 
vart tredje år för att det ska finnas en medvetenhet hos personalen. 

 Försäljning av Majblommor
Föräldrar ifrågasätter att väskor med majblommar har skickats hem utan föräldrarnas 
tillåtelse eller information innan. Det ifrågasätts också att väskorna delas ut på 
skoltid. Anders Nilsson svarar att det inte ska ske på samma sätt nästa år. 



 Toaletter och miljön inne i matsalen
Vi talar om det är vanligt att barn håller sig och inte vill gå på toa under dagtid. Det 
finns två allmänna toaletter på väg till matsalen och sedan finns det toaletter i 
klassrummen. Barn känner stress och en rädsla att bli störda medan de sitter på toan. 
Både föräldrar och personal kommer överens att det handlar om förhållningssätt. Hur 
är vi mot varandra? Att man inte ska gå och dra i dörrhandtag eller säga att det luktar 
osv. Personalen poängterar att det pågår ett sådant arbete.

Föräldrar har lyft frågan om miljön inne i matsalen. T.ex. att eleverna måste gå 
igenom salladskön för att gå undan med disken. Även ljudnivå är hög bland annat på 
grund av det inte finns någon dörr in till diskrummet. Anders belyser att från 10,30-
11,45 ska 280 elever ha ätit lunch. Det beror på varmhållningen av maten. Många 
upplever även att kvalitén på maten har blivit sämre. Det kommer att hållas ett möte 
med kostchef och matpersonal där synpunkter angående matsalen kommer att lyftas 
fram.

 Rutiner vid elevers frånvaro

Föräldrar lyfter frågan om hur det ska bli lättare att ta del av vad en elev behöver ta 
igen vid frånvaro. Just nu upplever föräldrar det så att de måste fråga alla barnets 
lärare för att få en bild av vad som ska tas igen, samt att vikarierna inte vet. Anders 
Nilsson menar att det är klasslärarens ansvar att se till att det blir förmedlat till 
föräldrarna. Kommunikationen måste bli bättre. Det läggs ett förslag om att alla 
lärare skickar information vid frånvaro.

 Önskemål om mer återkoppling om arbetet mot mobbning

Det finns önskemål om att få ta del av skolans arbete mot mobbning. Anders Nilsson 
berättar om den reviderade likabehandlingsplanen samt påpekar att det är klasslärarna
som ska lyfta frågan på föräldramöten.

§ 8 Mötet avslutas.

________________________________ _____________________________
Justerare Sekreterare
Rektor Anders Nilsson Tina Lastumäki


