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Protokoll 191203       Skattkärrsskolans föräldraråd 
 

§ 1 Nuläge 

Under rådande omständigheter har vi trots allt ett stabilt läge på skolan. Våra rutiner kring 

avstånd och hygien fungerar bra och både barn och personal är mycket tålmodiga och 

duktiga på att vidhålla de rutiner som krävs för att minska smittspridning. Vi har i 

dagsläget ingen förhöjd frånvaro pga Corona. Vi är glada över att vi har kunnat hålla 

skolan öppen och fullfölja vår verksamhet och undervisning som planerat.  

  
§ 2 Trivselenkät åk 1-6 och fritids 
 
Vi har goda resultat från våra enkäter. 
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I skolverksamheten ser vi att de utvecklingsområden som vi behöver syna gäller 
”arbetsro” och ”jag vet hur det går för mig med skolarbetet”. Det är fortfarande en ökning  
av skärmtid för eleverna på fritiden. Vi pratade om de effekter man kan se av att våra låg- 
och mellanstadiebarn spelar dataspel som har 16 - 18 års åldersgräns. Vi har också några 
platser som eleverna upplever som otrygga där vi behöver trygga och förebygga oro. 
Fritidsenkäten är numer digital och finns under denna länk: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=-Ogf-
sViikKANAOLyKbPZrxkeIs0I6dJpViGAVGDRDhUN01UTUpJS0VFSTBLWUVZMjlLSkd
QU1IxUS4u&AnalyzerToken=zWqpjtXtaXUW7ovGBp7jtbrtWtR8GfKG  

Även fritids visar positiva resultat. Dock finns det utvecklingsområden på de olika 
avdelningarna vilket de nu kommer att analysera och åtgärda. 
 
§3  Organisation lå 20/21 
I höst kommer vi att ha ca 450 elever på skolan. Vi har 20 klasser och vi rekryterar en 
lärare till kommande åk 3C. 
 
§ 4 Skolavslutning 
Fredagen den 12 juni är det skoldag kl. 8.00 – 11.00. Enligt information som gått ut 
tidigare kommer skolavslutningen ske klassvis. F-5 firar sista skoldagen i respektive 
klassrum samt aktiviteter utomhus. Vi har en plan om att Åk 6 kommer att ha avslutning i 
Östra Fågelviks kyrka. Firandet i kyrkan kommer förhoppningsvis att kunna live-streamas 
så att respektive vårdnadshavare kan följa avslutningen via länk. Riktad information till åk 
6 kommer att skickas under v.23. 
 
§5 Fokusområden lå 20/21 
Under läsåret 20/21 kommer vi att fokusera vidare på våra tidigare utvecklingsområden 
IKT och Npf. Gällande IKT utökar vi iPads-enheterna i höst vilket innebär att vi från augusti 
har 1:2 i förskoleklass och 1:1 åk 1-3. Inom Npf fortsätter vi arbetet med att skapa 
tillgängliga lärmiljöer. 
 
§6 Övriga frågor 

- Hur ser situationen ut kring stöket som varit på helger? Vi ser ofta skadegörelse 
kring skolan som skett under kvällar och helger. Även vårt fina uteklassrum har 
blivit ett tillhåll för ungdomar. Vi vädjar till Skattkärrsborna att om möjligt röra sig 
i området och vara synliga vuxna. 

 
Vi vill tacka föräldrarådet på Skattkärrsskolan för mycket gott samarbete läsåret 19/20. 
Med vänlig hälsning! 
 
 
 
 
 
Johan Wisenius   Helena Johansson 
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