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Protokoll 170215 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
Friluftsdag åk 4-6 
Onsdag 15 februari så genomfördes en mycket positiv friluftsdag för elever i åk 4-6. 

Eleverna åkte pulka eller slalom i Kil samt skridskor på Tingvalla Isstadion. Eleverna fick 

beröm för sitt uppträdande av busschaufförer och personal.  

 
Renovering omklädningsrum 
Inför höstterminen 2017 så kommer omklädningsrummen att renoveras. Detta ser vi 

framemot eftersom det har funnits synpunkter på dessa under ett antal år. I samband 

med detta så kommer vi även att framföra önskemål om att varje duschrum ska ha någon 

form av bås så att elev kan duscha i större avskildhet. Detta är även ett önskemål som 

framkommit via elevrådet. 

 
Lokalanpassning 
Elevantalet har över tid vuxit och lå 17/18 så kommer 415 elever att gå på skolan och ca 

290 kommer att ha sin omsorg på våra fritidshem. För att möta fler klasser och behov av 

fler klassrum så planerar vi att bygga två nya klassrum i A-huset. Dessa kommer att byggas 

i den del vi kallar hjärtat och i en bildsal. Takhöjden i dessa rum är så hög att det går att 

bygga ett golv/tak som möjliggör ett bättre nyttjande av A-huset. 

 
Cirkelmodellen 
Vi har nu startat vår fortbildning kring cirkelmodellen. Se tidigare protokoll för metodiken 

kring cirkelmodellen. All personal F-6 är involverad och det ska bli intressant att följa upp 

hur vår satsning påverkar elevernas lärande då vi har en gemensam samsyn bland de 

teoretiska och praktiska ämnena.  

 

 
§ 2 Måluppfyllelse ht 16 
Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat 

åskådliggjordes. Måluppfyllelsen är generellt hög och vi förbättrar oss något jämfört med 

vt 2016. Våra gemensamma satsningar av läs- och skriv samt cirkelmodellen hoppas vi ska 

lägga grunden för en fortsatt utveckling för skolans elever. 

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

En 93% 95% 94% 93% 95% 

Ma 91% 94% 94% 92% 91% 

 

I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100% 
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§ 3 Organisation 
                     2016/17                      2017/18 

Elever                  394                              418 

Klasser                   18                                19 

Fritidselever 365         385 

 

Vi behöver anställa personal inom fritidshem och grundskola inför lå 17/18 

 

Den 28 mars så kommer vår nya trä- och metallslöjdslärare Linda Vall att börja sin tjänst 

hos oss. Hon har tidigare jobbat i Hammarö kommun. 

 

§ 4 Matsäck 
När vi har utedagar så finns det ibland önskemål från elever om att ta med matsäck i 

samband med dessa. Detta är inget som vi som skola har något emot utan det är upp till 

varje familj hur man väljer att göra. Frågan om matsäck har diskuterats en längre period i 

föräldrarådet och det har då varit frågor om vad en matsäck ska innehålla utifrån 

näringsinnehåll och vad den ska kosta. Föräldrarådet har nu i samråd med skolan tagit 

fram ett förslag som ska ses som ett råd. Matsäcksbroschyren finns på skolans hemsida 

och den mejlas till våra vårdnadshavare. Jag vill också förtydliga att matsäcken inte 

ersätter skollunchen, utan skollunch ingår alltid då vi är iväg på aktiviteter över lunchtiden.  

 

 
§ 5 Övriga frågor 
 

a) Elevers användande av Instagram, Snapchat och andra sociala medier 

diskuterades bland vårdnadshavarna. Det är på fritiden som dessa används och 

användandet kryper ner i åldrarna. Många vårdnadshavare känner att de behöver 

stöd i dessa samtal och undrar bl a vad skolan gör? Jag nämnde vår senaste 

föreläsning som Patrik Wincent, Dataspelsakuten,  gav och att vi hela tiden 

arbetar med värdegrundsfrågor. Föräldrarna uttryckte önskemål om att skolan 

ska arrangera en föreläsning. Rådet beslutade om att hjälpas åt att ta fram förslag 

om föreläsare/program till nästa föräldraråd. 

b) Nedan fråga ställdes via mejl till mötet.  

Jag skulle vilja fråga om hur policyn ser ut med inköp av fläskkött till skolan? 

Varifrån det tas? 

Det är nämligen väldigt vanligt att fläskkött dvs ALLT griskött tex skinka, fläskfärs, 

osv tas från Danmark. 

I Danmark är 68% av alla grisar smittade med MRSA multiresistenta bakterier 

som exporteras ut i världen. 

Multiresistenta bakterier är något ganska nytt som om 10 år kommer vara ett 

stort problem för världen då ingen penicillin hjälper längre. 

Norge och Sverige har hårda krav på denna typ av förekomst i Sverige vilket man 

då därför bör köpa härifrån istället.  

Vetenskapens värld gjorde nyligen ett program om detta vilket skolan bör känna 

till. 

Svar från kökschefen Patrik Andersson 

Vad gäller fläskkött så har jag inte statistik på hur stor andel som är svenskt men 

av det totala inköpet av kött utgörs det av 85% svenskt kött. 

 

I upphandlingen har vi ställt miljö- och djurskyddskrav enligt 

upphandlingsmyndigheten (tidigare miljöstyrningsrådet "msr") vilka är förenliga 
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med svensk djurskyddslag. Dvs nästan allt vi har på anbud är svenskt griskött och 

övrigt är även under miljö - djurskyddskrav likt msr 
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