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Protokoll 171114 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
 
Lego League - tävling 
Varje läsår så deltar elever som har valt elevensval programmering med Lego en 
tävling i Värmland. Detta är en dag som eleverna uppskattar väldigt mycket och 
vid årets tävling så vann eleverna Kärnvärdespriset som innefattar samarbete, 
laganda, entusiasm, och engagemang.  
 
Förstudie 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en förstudie på Skattkärrsskolan. 
Förstudien syftar till att identifiera vad som behöver förbättras när det gäller lokaler, 
skolgård för våra elever i skola och på fritids. Våren 2018 så förväntas politikerna att fatta 
beslut i ärendet. 
 
§ 2 Trivselenkät 
 
Höstterminens resultat är mycket goda och vi är mycket glada över detta. Det arbete våra 
elever och pedagoger gör tillsammans gör skillnad och nu är vårt mål att behålla de höga 
resultaten. Ett område som kan vara svårt för våra elever att bedöma är arbetsron. Den är 
väldigt individuell och för att hjälpa eleverna att värdera detta så kommer elevrådet att ta 
fram ett förslag som man kan använda i klassrummet. Vid nästa föräldraråd så kommer 
förslaget att presenteras. 
 
Skattkärrsskolan åk 1-6 HT 2017

Normer och värden Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 66% 13% 19% 1% 0%

Jag känner mig trygg i skolan. 79% 19% 2% 0% 0%

Det finns alltid en vuxen på skolan som jag kan prata med. 79% 14% 6% 1% 0%

Jag känner till de trivselregler som gäller på min skola. 86% 13% 1% 1% 0%

Jag har någon att vara med på rasterna. 88% 10% 2% 1% 0%

Det är arbetsro på de flesta lektionerna. 43% 45% 10% 1% 0%

Jag bidrar till arbetsro på lektionerna. 51% 35% 13% 0% 1%

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig. 85% 11% 3% 0% 1%

De vuxna säger ifrån om någon behandlas illa. 79% 16% 4% 0% 0%

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 79% 20% 1% 0% 0%

Kunskaper Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag lär mig viktiga saker i skolan. 89% 9% 1% 1% 0%

Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 85% 13% 2% 0% 0%

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 73% 20% 4% 2% 1%

Lärarna använder skolans omgivning och närsamhället i undervisningen. 69% 22% 7% 1% 1%

 Jag vet hur det går för mig med skolarbetet. 78% 17% 3% 1% 1%  
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Elevernas ansvar och inflytande Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag är med och diskuterar mitt skolarbete på utvecklingssamtalet. 80% 16% 1% 1% 2%

Jag är med och planerar mitt skolarbete. 59% 29% 9% 1% 2%

Genom elevrådet kan klassråden få igenom förslag som gör skolan bättre. 67% 19% 8% 2% 4%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete. 85% 11% 3% 1% 1%

  Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 76% 17% 3% 2% 2%

Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 80% 16% 2% 1% 1%

Jag har fått information om kunskapsmålen. 76% 13% 9% 0% 3%

Skolspecifika frågor Varje dag 3-4 ggr veckan 1-2 ggr veckan Aldrig Vet ej

Jag äter skollunch. 85% 11% 4% 0% 0%

På skolan känner jag mig otrygg på följande ställen. Motorikbanan Kapprummet Fotbollsplanerna Matsalen Klassrummen

V:a skolgården Ö:a skolgården Omklädning rum Uppehållsrum Toaletterna

Varje dag Ibland Aldrig

På fritiden har jag blivit kränkt på sociala medier. 9 20 40 264

Hur många timmar per dag 0 timmar 1-2 timmar 3-4 timmar 4-5 timmar 6 - timmar

spelar du data-, TV-spel eller spel på surfplatta/telefon. 33 167 75 31 7  
 
§ 3 Projekt i svenska 
 
Under hösten så har vår kompetensutveckling inom cirkelmodellen fortsatt. Fokus har 
varit det kollegiala lärandet bland alla undervisande lärare. Detta har varit väldigt 
utvecklande och det har inneburit en ökad likvärdighet på skolan. Nedan så beskrivs 
Cirkelmodellen. 
Cirkelmodellen: 

 
 
§ 4 Skolans digitalisering 
 
Den digitala satsningen på skolan har tidigare varit en stor del av det 
entreprenöriella lärandet på skolan. Detta har främst märkts via skoltidningar, 
bloggar, TV-sändningar och programmering. From lå 18/19 så kommer de digitala 
inslagen att öka utifrån kompletterande skrivningar i våra kursplaner. Vi kommer 
att använda digitala hjälpmedel ytterligare och det kommer att innebära att 
elever i F-3 kommer att arbeta med iPads och åk 4-6 med PC. I vår så kommer vi 
delge er vad vi avser att göra för att möta vår digitala framtid. 
 
 



sid 3 (3)

 

 

 
§ 5 Organisation 2018 
 
Anna Sjökvist åter i tjänst from januari 2018. Anna kommer då att gå tillbaka till 
sin tjänst i klass 2C 
 
Hanna Kans börjar sin tjänst den 9 april 2018. Hennes placering är ännu inte klar. 
 
§ 6 Övriga frågor 
 
Sociala medier – vårdnadshavare i åk 4 har bildat ett nätverk där man har träffats. 
Initiativtagare är Pernilla Ardeby och vid nästa föräldraråd så kommer ytterligare 
information om nätverket. 
 
Nuddis – vårdnadshavare signalerar att Nuddis inte alltid är tillförlitligt. Dock är 
detta det bästa systemet för närvaro som vi kan erbjuda.  
 
Kapprum – önskemål om att det ska öppnas tidigare i våra kapprum. Vi kommer 
att se över nuvarande rutin och ber att få återkomma med hur vi i fortsättningen 
kommer att göra. 
 
Språkbruk – vårdnadshavare signalerar om att det bland vissa elever finns ett 
dåligt språkbruk. Föräldrarådet anser att ett gemensamt förhållningssätt är viktigt. 
Vi strävar efter en nolltolerans och detta gör vi bäst gemensamt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Johan Wisenius   
Rektor 
 

 
 


