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Protokoll 170517 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
Hälsovecka 
Skolan har genomfört en hälsovecka där eleverna har deltagit i workshops inom kostlära, 

deltagit i fysiska aktiviteter och i matsalen ätit en hälsosam frukost. Eleverna uppskattade 

initiativet till en hälsovecka och vi tackar de pedagoger och vårdnadshavare som 

möjliggjorde detta. 

 
Renovering omklädningsrum 
Arbetet har nu påbörjats i våra omklädningsrum. Entreprenören räknar att slutbesiktning 

sker vid skolstart lp 17/18. 

 
Lokalanpassning 
Arbetet med vår nya musiksal är igång och skolan räknar med att lokalanpassningen är 

klar i slutet av augusti. 

 
§ 2 Trivselenkät vt 2017 
Vårterminens resultat är mycket goda och vi är mycket glada över detta. Det arbete våra 

elever och pedagoger gör tillsammans gör skillnad och nu är vårt mål att behålla de höga 

resultaten.  

 
Skattkärrsskolan åk 1-6 VT 2017

Normer och värden Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 59% 30% 6% 5% 0%

Jag känner mig trygg i skolan. 84% 11% 3% 2% 0%

Det finns alltid en vuxen på skolan som jag kan prata med. 77% 17% 5% 1% 0%

Jag känner till de trivselregler som gäller på min skola. 76% 16% 3% 3% 1%

Jag har någon att vara med på rasterna. 87% 10% 2% 0% 1%

Det är arbetsro på de flesta lektionerna. 43% 43% 9% 4% 1%

Jag bidrar till arbetsro på lektionerna. 64% 29% 5% 1% 1%

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig. 83% 12% 2% 1% 1%

De vuxna säger ifrån om någon behandlas illa. 78% 17% 3% 2% 1%

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 77% 20% 2% 1% 0%

Kunskaper Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag lär mig viktiga saker i skolan. 85% 11% 2% 1% 1%

Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 83% 13% 3% 0% 0%

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 67% 24% 7% 1% 2%

Lärarna använder skolans omgivning och närsamhället i undervisningen. 65% 26% 6% 2% 2%

 Jag vet hur det går för mig med skolarbetet. 75% 20% 3% 1% 0%

Elevernas ansvar och inflytande Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag är med och diskuterar mitt skolarbete på utvecklingssamtalet. 78% 14% 4% 1% 3%

Jag är med och planerar mitt skolarbete. 56% 31% 8% 3% 2%

Genom elevrådet kan klassråden få igenom förslag som gör skolan bättre. 65% 21% 6% 2% 5%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete. 81% 15% 2% 0% 1%

  Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 74% 17% 4% 1% 4%  
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Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 80% 16% 3% 1% 0%

Jag har fått information om kunskapsmålen. 76% 21% 2% 0% 1%

Styrning och ledning Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag har bra lärare/personal. 87% 12% 1% 0% 0%

Personalen uppmuntrar mig till fysisk aktivitet varje dag. 68% 22% 6% 3% 1%

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

Jag äter skollunch. 84% 12% 1% 0% 3%

På skolan känner jag mig otrygg på följande ställen. Motorikbanan Kapprummet Fotbollsplanerna Matsalen Klassrummen

S:a skolgården N:a skolgården Omklädning rum Uppehållsrum Toaletterna

Varje dag Ibland Aldrig

På fritiden har jag blivit kränkt på sociala medier. 3 20 35 263

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. 41 174 42 10 12  
 
 
§ 3 Organisation 
 2017/18 
Elever                  421                               

Klasser      19                                 

Fritidselever 389          

 

Skolan har de senaste åren vuxit med ca 60 elever och vi har nu nått ett tak när det gäller 

klassrum.  

 

§ 4 Planerade satsningar 
Trä- och metall salen – under våren så har skolan satsat på arbetsmiljön genom att byta ut 

ett antal äldre maskiner men framförallt uppdatera ventilationssystemet.  

 

Digital didaktik – Vi kommer inför lå 17/18 att fortsätta vår satsning på interaktiva PC-

kanoner på mellanstadiet och i musiken. Vi har även beställt 25 nya elevdatorer för att 

kunna möta de krav som ställs på skolan utifrån de kompletterande texterna i Lgr 11. 

 

I Ur och Skur – Linda Karlsson och Ulrika Westerlind har anställts för att utveckla och leda 

vår satsning på ett I Ur och Skur fritids. I skrivande stund finns det några platser kvar för de 

som är intresserade av att ha sitt barn på detta fritidshem. För information om I Ur och 

Skur fritids är ni välkomna att ringa mig på tel 054-540 36 35 

 

§ 5 Övriga frågor 
- 

 

 

 

 

Skattkärr 170517 

 

 
 

Johan Wisenius   

Rektor 
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