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Protokoll 170921 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Presentation skolledning 
Pernilla Kans arbetar from lå 17/18 som biträdande skolledare på Skattkärrsskolan. 
Pernilla delar skolledarrollen med sin klasslärartjänst i åk 6. Pernillas ansvarsområden är 
fritidshemmen och förskoleklass.  
 
§ 2 Nuläge 
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 
 
Nya lokaler 
Vi har inför lå 17/18 etablerat en ny och ämnesanpassad musiksal i A-huset. Musiksalen 
har en stor rymd och möjliggör musik och rörelse för eleverna. Musiksalen har även två 
studios som används för musicerande i grupp eller enskilt. 
 
Omklädningsrummen renoverades under sommaren och numera så har duschutrymmena 
avskiljare vilket var ett önskemål som kom fram i enkätundersökningar och via 
föräldrarådet. 
 
Vatten  
Vi tackar alla vårdnadshavare som har skickat med vatten med barnen då det förekom e 
coli bakterier i Skattkärr. Vi registrerade inga sjukdomsfall bland våra elever under den här 
perioden vilket vi är glada över.  
 
Förstudie 
Under 2017 så pågår en förstudie på Skattkärrsskolan. Teknik- och fastighet som äger och 
förvaltar fastigheterna kommer i förstudien att utifrån elevflöden och renoveringsbehov 
presentera ett kostnadsförslag för kommande lokalanpassningar och renoveringar. Vi är 
som skola en enhet som har vuxit med ca 15% de senaste åren och elevantalet ser ut att 
öka även de kommande två-tre åren med en topp på 440 elever lå 20/21. 
 
När förstudien är klar så kommer vårdnadshavare via föräldrarådet att ta del av 
underlaget som Teknik- och fastighet kommit fram till. 
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§ 3 Måluppfyllelse lå 16/17 
Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat 
åskådliggjordes. Måluppfyllelsen är generellt hög igen och vi har lyckats att ge det stöd till 
våra elever så att de ges möjlighet att nå kunskapskraven.  
Vi ser mycket goda effekter av vår satsning i svenska och den metod som heter 
Cirkelmodellen som alla lärare arbetar med. Cirkelmodellen går nu in på år 2 och avsikten 
är att fortsätta ytterligare några år med kompetensutveckling för våra lärare för att 
institutionalisera modellen. 
 
  2014 vt 2015 vt 2015 ht 2016 vt 2017vt 
Sv 93% 94% 92% 89% 93% 
En 95% 94% 94% 93% 97% 
Ma 94% 94% 94% 92% 93% 
 
I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100% 
 
§ 4 Säkra varje unge 
I början av september så besökte ”Säkra varje unge” Skattkärrskolan. Syftet med 
utbildningen för eleverna i åk 4-6 är utbilda barnen i säkert internetanvändande. 
Utbildningen syftar även till att ge barnen redskap för att kunna hantera situationer som 
de möter på internet i  form av gromning (är en term som refererar till processen när 
vuxna personer tar kontakt med barn i sexuellt syfte). Många av eleverna vittnade om att 
de varit utsatta vilket visar att den här riktade utbildningen till våra elever var relevant och 
nödvändig. 
 
På kvällen så genomfördes en föreläsning för våra vårdnadshavare. Tyvärr så var det inte 
många som kunde närvara men för de som kom var det många fick aha-upplevelser och en 
insyn i en värld som vuxna inte alltid har kännedom om. 
 
§ 5 Projekt 
Vi kommer lå 17/18 att arbeta vidare med Cirkelmodellen och att utveckla det kollegiala 
lärandet bland alla undervisande lärare. Nedan så beskrivs Cirkelmodellen. 
Cirkelmodellen: 
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§ 6 Övriga frågor 
 

a) Skolgården – Många vårdnadshavare reagerar över hur skolgården är städad 
samt att vissa lekredskap inte hela. Vi som skola är medvetna om detta och 
felanmäler alltid till Teknik- och fastighet enligt de rutiner som finns i Karlstads 
kommun. Vår vaktmästare tar ansvar för skolans lekredskap och det som han får 
utföra i sin profession. 
Rektor kommer att kontakta Råums maskin som är entreprenör för ansvar av 
städning av skolgård. 

b) Maten – Ett flertal vårdnadshavare tog upp kvaliteten och kvantiteten på 
lunchen. Maten tar ofta slut för eleverna som går i åk 6 och ibland är maten inte 
varm. Rektor tar upp frågan med kostchefen. 

c) Information om förskoleklass kan förbättras om man väger ihop den information 
som gavs vid informationsmötet samt den information som gavs vid 
inskolningssamtal. Skolan ska se över rutinerna inför kommande elevgrupp. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Johan Wisenius   
Rektor 
 

 
 


