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KARLSTADS KOMMUN 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Skolområde Syd, Skattkärrsskolan 

161003 

 

Johan Wisenius, 054-540 36 35 

johan.wisenius@karlstad.se 

 

Protokoll 160928 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
 

Lgr 11 – förskoleklass och fritidshem 
Förskoleklass och fritidshem har fått egna kapitel i Lgr 11 som tydliggör uppdraget på ett 

tydligare sätt än tidigare. Under läsåret kommer implementering av dessa förändringar att 

ske. 

 
Gemensamhetsdagen - värdegrundsgruppen 
Terminen har börjat bra på skola och fritidshem och vi har genomfört en 

gemensamhetsdag med fokus på trygghet och lära känna varandra. Nästa aktivitet från 

skolans värdegrundsgrupp är FN-dagen 

 
Maten 
Det har från elever och vårdnadshavare inkommit synpunkter på matens kvalitet. Till nästa 

föräldraråd så kommer skolan att bjuda in kökschefen så att han ges möjlighet att besvara 

era frågor. Om ni har frågor till kökschefen så mejla dessa till ditt klassombud. 

 
Frukt i skolan 
De elever som önskar ta med en frukt att äta under skoltid är välkommen att göra detta. 

Efter samtal med pedagogerna så brukar eleverna äta sin frukt under raster eller i 

samband med att lärarna läser för klassen. Det är ni som vårdnadshavare som avgör om 

ert barn är i behov av en frukt under förmiddagen. Om vårdnadshavare någon enstaka 

gång skulle glömma att ge sitt barn en frukt så kan skolan hjälpa till att lösa uppkommen 

situation. 

 

Trafiksituation 
För att minska antalet bilar som rör sig runt skolan på morgonen så önskar vi att fler barn 

cyklar eller går till skolan. I takt med ökade elevantal så ökar även trafiken och därmed 

riskerna för olyckor.  

 

På eftermiddagen så är det absolut förbjudet att mellan kl 13-1330 och 14-1430 parkera i 

bussfickan. Den ytan är till för bussarna och här måste en hänsyn tas i beaktande. Se 

bifogat dokument som tydliggör gällande regler. Bilaga 1. 

 
§ 2 Måluppfyllelse lå 15/16 
 

Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat 

åskådliggjordes. Måluppfyllelsen är generellt hög men vi tappar tre punkter i svenska. 

Detta gör vi trots det fokus som vi har haft i svenskämnet och med de resurser och projekt 
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som vi genomför varje läsår. Se nedan under § 4 så beskriver vi kommande läs- och 

skrivprojekt. 

  

  2013 vt 2014 vt 2015 vt 2015 ht 2016 vt 
Sv 93% 93% 94% 92% 89% 

En 93% 95% 94% 94% 93% 

Ma 91% 94% 94% 94% 92% 

 

I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100% 

 

§ 3 Organisation 
 

Vi saknar i åk 1 en lärare som är föräldraledig. Vi har inte fått någon behörig lärare än men 

vår förhoppning är att vi inför vt -17 har en lösning på detta. 

Timplanen i matematik har utökats med 60 min i veckan för åk 4-6 vilket innebär fler 

lärartimmar på mellanstadiet.  

 

§ 4 Projekt 
 

Under lå 15/16 så genomförde vi ett läs- och skrivprojekt på skolan där vi läste böcker av 

Torsten Bengtsson samt skrev egna texter som sedan trycktes till en klassbok. Projektet 

var mycket uppskattat och som ni kan se i måluppfyllelsen nödvändig.  

 

Inför det här läsåret så har vi beslutat om att följa upp med ett projekt där fokus är på 

skrivandet. Vi har valt att arbeta med cirkelmodellen och metoden beskrivs enligt nedan. 

 

Cirkelmodellen: 

 
 

Vid nästa föräldraråd så kommer vi att presentera projektet i sin helhet 
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§ 5 Övriga frågor 
 

a) Till nästa möte så vill vi att skolan får förslag på vad en matsäck ska innehålla. Vi vill 

med detta finna en modell för en ”Skattkärrsmatsäck” som är nyttig och billig. 

 

 

 

 

 
 

Johan Wisenius   

Rektor 

 

 

Bilaga 1 

 

Rutiner för skolskjutselever och för elever som hämtas med bil 

av vårdnadshavare vid Skattkärrsskolan 
 
Rutinerna är framtagna i samråd med Skattkärrsskolan, föräldraråd, teknik- och 

fastighetsförvaltningen och bussentreprenören.  
 

Rödmarkerade linjer anger 

den yta som bussar ska stå i 

då de hämtar resande elever 

kl 13-1330 och 14-1430. 

Längs den röda markeringen 

får inga personbilar parkeras. 

Snart är det mörkt och då ber vi er som 

kör bil att vara extra uppmärksamma då 

ni färdas i skolans område. Tack! 

A 


