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1. Anna-Karin föredrog föregående protokoll. 
 

2. Anna-Karin informerade om föräldrarådets syfte och uppgifter. (se bilaga 1) 
 

3. Information gavs om hur det ser ut på Parkskolan idag. 
2 förskoleklasser, 10 klasser, 5A och 5B på KLS, 274 elever, 40 pedagoger/vuxna. 
 

4. Ledningsorganisation för Parkskolan. 
Linus informerade om de förändringar som gjorts i ledningsorganisationen på Parkskolan för 
att få ett stabilare ledarskap. Från och med november finns Anna-Karin som biträdande 
rektor på 50%. Under vårterminen -17 kommer Linus att vara tjänstledig och då kommer 
Anna-Karin att träda in som vikarierande rektor.  
 

5. Parkskolans skolråd informerade om sitt arbete på skolan. 
Skolrådet har hållits vid 2 tillfällen under ht-16. 
Skolrådet ger möjlighet till elevinflytande i olika frågor. På Klassrådet i de olika klasserna 
behandlas ämnen som sedan tas upp i skolrådet. Varje klass har 1-2 elevrepresentanter som 
deltar på skolråden.   
Ämnen som skolrådet har behandlat under ht-16: 

 Inköp 5000/kr på Parkskolan, Vad ska vi köpa?  

 Elevförslag till frilufts och aktivitetsdagar. 

 Ge beröm, positiv feedback till varandra/klasser. 
 

6. Parkskolans trygghetsteam berättade om sitt arbete på skolan. Hur skolan arbetar 
främjande. Hur skolan kartlägger elevers trivsel och trygghet via enkäter två gånger/läsår 
samt skolans åtgärdande insatser för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.  
Trygghetsteamet träffas regelbundet (2 gånger/månad).  
Under höstterminen har Parkskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling samt Elevernas trygghetsplan – Parkskolans trygghetsplan uppdaterats. Dessa 
planer finns på Kommunens hemsida/Älvsbykommun.se  
 



7. Information gavs om Ute/innemiljön på Parkskolan. 
Skolan har under vårterminen -16 investerat i ny klätterställning som eleverna uppskattar 
jättemycket. Ute finns det dock behov av mer förbättringar. Sådant som behöver förbättras 
är att få nya asfalterade ytor samt ersätta sandytor med gummerade mattor under 
lekutrustningarna. 
Inne på skolan finns behov av att rusta upp elevtoaletter samt uppfräschning av 
utrymmet/korridoren utanför matsalen. Skolan har fått pengar till att börja rusta upp 
toaletterna och det arbetet kommer att påbörjas under vårterminen. Sedan arbetar 
personalen med att förbättra/städa upp utrymmet utanför matsalen. Inne i matsalen har det 
redan skett en uppfräschning genom bland annat nya ljuddämpande möbler. 7/12 kommer 
det att hållas matråd på skolan och där finns elevrepresentanter från skolrådet med. Där 
kommer frågor om fortsatt arbete kring trivsel, matro och ljud kommer att fortsätta. 
 
Det kom förslag från föräldrar att skolan sätter en hasp på insidan av toalettdörren för att 
eleverna inte ska behöva vara rädd för att bli inlåst eller att någon annan låser upp dörren 
när man är på toaletten. 
 

8. Föräldrarna gav sina synpunkter/åsikter kring informationshäftet Parkskolans A-Ö som är 
tänkt att delas ut till alla hem. 

 
Vid punkten Frånvaro – ge tidpunkt/ inom en timme 
Allergier- en bokstav har fallit bort i kommunens namn. 
Läs och lov schema – lägg till år på ht/vt samt lägga till lovdag 29/5 
Matsedel – förslag om att aktuell matsedel även finns i appen ”skolmaten” 
Medicin – Ta bort sista stycket.  
Att inte använda förkortningar i dokumentet. 
 
 

9. Övriga Frågor som lyftes och diskuterades 

 Föräldrar funderar hur skolan agerar vid misstanke om ett barn far illa. Vid minsta 
misstanke görs anmälan till socialtjänst.  

 Föräldrar funderar på hur det arbetas kring barn med diagnoser? Övergångar mellan 
skolor? Utbildning för pedagoger? 

 Vad menas med avgiftsfri skola? Att skicka frukt räknas det som en avgift?  

 Föräldrar funderar kring bilparkeringen och busshållsplatsen. Det behövs 
påminnelser kring regler kring hur föräldrar ska köra och parkera utanför ishallen. 
Sedan upplever föräldrar att situationen då barnen väntar på skolskjutsarna inte är 
bra.  

 Föräldrar upplever det som ett problem att barn handlar på grillen efter skolan. 

 Föräldrar upplever att barnen klagar på duscharna på Forum. Vad som skulle 
förbättra kunna åtgärdas vid duscharna så att det ska kännas tryggt och fräscht 
diskuterades.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Föräldraråd på Parkskolan    Bilaga 1 

Vad säger skollagen (2010:800) om föräldraråd? 

Skollagen 4 kap  

12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över 

utbildningen  

13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, eleverna och 

de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens 

verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.  

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att 

komma med synpunkter innan beslut fattas.  

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att 

informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 

 

Vad är syftet med ett föräldraråd på Parkskolan? 

Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns och familjers bästa på vår skola 

och även kunna fungera som en informationslänk mellan rektor, pedagoger och föräldrar. Att föräldrar ska 

kunna påverka och stödja utvecklingen kring barnens miljö och vardag i skolan. Syftet är inte att vara ett 

beslutande forum, utan föräldrarådet är ett vägledande diskussions och informationsforum. 

Föräldrarådets uppgifter: 

Föräldrarepresentanterna i Föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. 

Därmed är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av 

representanterna i Föräldrarådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har. 

Föräldrarådet ger föräldrar insyn och delaktighet i skolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka 

och delta i skolans innehåll och verksamhet.  Föräldrarådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska 

utvecklingen och verksamheten, som till exempel skolans profileringar och elevers lärande. Det kan handla 

om frågor gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen, innehåll på 

föräldramöten. 

Representanter 

Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från de olika klasserna på Parkskolan, pedagoger 

samt rektor/biträdande rektor som ansvarar för kallelse samt dagordning.  

Föräldrarepresentanter utses vid höstterminens föräldramöte. 

Frågor som inte skall drivas i Föräldrarådet: 

- Frågor om enskilda barn 

- Frågor om enskild personal 

- Frågor som rör/ligger inom ramen för rektors arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, 

personalens kompetens. 

Föräldrarådet har 2 träffar/år eller fler vid behov 


