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Protokoll 161123 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
 

a) Läget i klasserna - Vi som arbetar på skolan upplever att det fungerar väl i våra 

klasser. Grupperna har under hösten utvecklats på ett positivt sätt.  

b) Lego league – Elever i åk 5 och 6 har deltagit i en tävling i tekniklego.  

c) Kapacitet – vi har bekymmer med att erbjuda en god kapacitet i våra kapprum. 

Vissa elever får dela på platser och det kan vara svårt att ha full kontroll på 

barnens kläder. Vi kommer under våren att köpa in fler klädhängare för att 

förbättra kapaciteten. 

d) FN-dagen – vi firade FN-dagen den 24 oktober med sång och tal. 

e) Teater – Västanå teater besökte oss den 21 november och framförde en samisk 

pjäs, Nåjden, för åk 3-6 

 

§ 2 Trivselenkät åk 1-6 
 
Skattkärrsskolan åk 1-6 HT 2016

Normer och värden Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 68% 26% 4% 1% 0%

Jag känner mig trygg i skolan. 80% 18% 2% 0% 0%

Det finns alltid en vuxen på skolan som jag kan prata med. 74% 23% 3% 0% 0%

Jag känner till de trivselregler som gäller på min skola. 82% 16% 1% 1% 0%

Jag har någon att vara med på rasterna. 83% 15% 2% 0% 0%

Det är arbetsro på de flesta lektionerna. 43% 50% 5% 3% 0%

Jag bidrar till arbetsro på lektionerna. 65% 29% 4% 1% 1%

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig. 84% 14% 1% 1% 0%

De vuxna säger ifrån om någon behandlas illa. 80% 15% 2% 2% 1%

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 77% 21% 2% 0% 0%

Kunskaper Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag lär mig viktiga saker i skolan. 90% 9% 0% 0% 0%

Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 89% 11% 0% 0% 0%

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 72% 25% 1% 0% 1%

Lärarna använder skolans omgivning och närsamhället i undervisningen. 70% 23% 2% 0% 5%

 Jag vet hur det går för mig med skolarbetet. 68% 25% 4% 1% 2%

Elevernas ansvar och inflytande Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag är med och diskuterar mitt skolarbete på utvecklingssamtalet. 81% 16% 1% 0% 2%

Jag är med och planerar mitt skolarbete. 59% 27% 6% 1% 7%

Genom elevrådet kan klassråden få igenom förslag som gör skolan bättre. 54% 28% 6% 2% 10%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete. 80% 17% 1% 1% 1%

  Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 72% 17% 1% 1% 9%  
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Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 83% 10% 3% 0% 3%

Jag har fått information om kunskapsmålen. 77% 20% 3% 1% 0%

Styrning och ledning Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag har bra lärare/personal. 92% 7% 1% 0% 0%

Personalen uppmuntrar mig till fysisk aktivitet varje dag. 72% 22% 2% 0% 4%

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

Jag äter skollunch. 88% 8% 4% 0% 0%

På skolan känner jag mig otrygg på följande ställen. Motorikbanan Kapprummet Fotbol lsplanerna 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. 2 20 14 263

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. 59 168 47 9 11  
Vi är väldigt nöjda med att vara kvar på en hög nivå när det gäller våra elevers trygghet i 

skolan. Arbetsron är en av de viktigaste faktorerna för en god lärandemiljö. Här har vi en 

fortsatt hög upplevelse bland våra elever men den går att utveckla ytterligare i vissa 

klasser.  

Omklädningsrummen är ett område som eleverna pekar ut som relativt otryggt. Ibland 

saknar de att vuxna finns tillgängliga samt att man inte tycker om att duscha i en öppen 

miljö. Elever, främst flickor önskar en större avskildhet då de duschar. I vår kommande 

lokalanpassning ska vi ta med dessa. Incidenterna på fotbollsplanerna har minskat under 

de senaste åren eftersom vi har förbättrat rastvärdsskapet runt dem.  

 
§ 3 Projekt i svenska 
Av de analyser som vi har gjort på skolan i ämnet svenska så har vi påbörjat en fortbildning 

bland årskurs F-6 lärarna på skolan. Analysen är måluppfyllelse, testresultat och nationella 

prov. Nedan är ett exempel på resultat som vägt in i vårt val av Cirkelmodellen: 

 

Resultat nationella prov åk 3 lå14/15 

Skriva: berättande text  Skattkärr=87,7 Riket=91,8 

Skriva: stavning och interpunktion Skattkärr=96,5 Riket=90,0 

Skriva: faktatext  Skattkärr=77,2 Riket=88,2 

 
Vi kan genom åren se en variation av elevernas resultat på nationella proven och vår 

bedömning är att om klasslärare och praktiskt-estetiska lärare tillsammans fortbildas i 

lärgrupper så kommer Cirkelmodellen och dess metodik att påverka elevernas 

kunskapsutveckling över tid. 

Vi har genomfört en föreläsning om Cirkelmodellen bland personalen och det var Berit 

Malmgren från Karlstads universitet som var ansvarig. I övrigt så kommer våra fyra 

förstelärare att ansvara för fortbildningen ht 2016 och vt 2017. 

Cirkelmodellen: 
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§ 4 Organisation 

Vi är en skola som växer och vi beräknar med att 415 elever lå 17/18 kommer att gå i F-6 

och ca 290 av dem ha sin fritidsplacering på skolan. Vi behöver för att klara av den här 

ökningen fokusera på två område 

a) Kompetensförsörjningen på fritids och skola. Vi kommer tidigt i vår 

att rekrytera pedagoger till våra verksamheter 

b) Lokalanpassningar bör göras för att kunna öka med en klass. Skolan 

och förvaltningen för en dialog och skolan hoppas kunna komma med 

mer information våren 2017.  

 
§ 5 Övriga frågor 
Det har framkommit önskemål om att det ska finnas bås i duschutrymmena. Många elever 

väljer idag aktivt bort att duscha efter idrottslektionerna vilket är ett bekymmer. Rektor 

lovade att ta med frågan till kommande lokalanpassningar och eventuellt renovering av 

idrottshallen och dess omklädningsrum. 

 

 

 

 
 

Johan Wisenius   

Rektor 

 

 
 


