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Protokoll 181127 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Spelregler föräldraråd 
För att säkerställa en god dialog på föräldraråden mellan skola och vårdnadshavare så 
repeterades de spelregler som vi har haft sedan 2012.  
Vi pratar inte om specifika lärare, elever eller klasser under mötet 
Om det händer igen så kommer vi att avbryta den diskussionen. Om man efter 
föräldrarådsmötet önskar samtala om något specifikt så finns vi rektorer tillgängliga för 
detta. 
 
§ 2 Nuläge 
 
I Ur och Skur - vindskydd 
Under hösten så har Skattkärrsskolan i samarbete med Skogen i skolan byggt ett 
vindskydd i anslutning till Skattkärrs SOK:s klubblokal. Ett fantastiskt projekt som 
ytterligare kommer att stärka vår IUS-profilering och möjligheterna att utveckla metodiken 
i vår verksamhet. Vi vill också rikta ett stort tack till de vårdnadshavare som deltog i detta 
projekt, stort tack till er! 
 
Lego League - tävling 
Varje läsår så deltar elever i åk 5-6, som har valt Elevens val: programmering med Lego, i 
en tävling i Värmland. Detta är en dag som eleverna uppskattar mycket, där de får träna 
sig på att samarbeta kring ett antal uppdrag som de ska lösa. I år vann vi inget pris men 
laget kämpade väl och hade en härlig entusiasm. 
 
Skadegörelse 
Under hösten så har skolan drabbats av två inbrott och skadegörelse. Detta är väldigt 
tråkigt för vår verksamhet eftersom vi aldrig får ersättning för det som stjäls. Om ni är ute 
på en kvällspromenad så gå gärna förbi skolan! Frågan om utökad belysning kom upp på 
mötet och det har skolan önskat länge. Vi kommer att ta upp frågan igen med vår 
kontaktpolitiker som kommer på besök 6/12. 
 
§ 3 Återkoppling 
Vid höstterminens första föräldraråd så nämnde en klassrepresentant att det pratades 
kring skolan om att elev/-er som behöver extra stöd inte får detta. Detta hade man hört 
på ryktesvägar och ytterligare en representant bekräftade detta. Skolledningen besvarade 
vårdnadshavarna hur stödet organiseras på skolan och lovade även att återkomma kring 
frågan vid nästa föräldraråd.  
 
 
Skattkärrsskolan har en elevhälsoplan där vi förhåller enligt nedan struktur 
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Skolinspektionen genomför vartannat år en undersökning där ett avsnitt särskilt vänder sig 
till vad vårdnadshavare tycker om det stöd deras barn får från skolan. Den senaste 
rapporten som kom 2017 visar att Skattkärrsskolans index är betydligt högre på de tre 
frågor som vårdnadshavarna besvarat än riket. Den vita zonen är Skattkärrsskolan och den 
grå zonen är riket. Se nedan. 

Skolan vill med den här redogörelsen visa att vi tar eventuell oro på största allvar men 
också visa att ni vårdnadshavare i stort är nöjda med det stöd som ges. Om ni har frågor 
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eller funderingar kring ert barn så är ni alltid välkomna att höra av er till oss. Kontakta i 
första hand klassföreståndare och därefter någon i elevhälsan.  
 
När det gäller rykten om skolan så har vi svårt att bemöta dessa så därför uppmanar vi er 
att kontakta oss enligt devisen ”Prata med oss – inte om oss”. 
 
§ 4 Trivselenkät 
Skolan:  
Höstterminens 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. Ett område som vi kommer att fortsätta att fokusera på är arbetsron. Vi vet att 
den är väldigt avgörande för studieresultat och mående. Det kom upp en fråga om 
huruvida hörselkåpor används i klassrummen. Det ser olika ut i olika klasser så vi önskar 
att den frågan tas med respektive klasslärare. 
En annan analys som vi kan göra är att elevernas skärmtid har ökat över tid. En stor grupp 
elever har nu förskjutits från 1-2 timmar till att ha en skärmtid på 3-4 timmar per dag. 
 

 

 
 
Fritidshemmen: 
Fritidshemmens enkät håller på att revideras. Den kommer att utföras i digital form och 
frågorna ska vara lättförståeliga för alla barn. Tanken är att den kommer att genomföras 
regelbundet och oftare, för större chans att ringa in nuläge och förbättringsområden. Vi 
kommer också att koppla på frågor om barnets tid i fritidshemmet till skolans 
utvecklingssamtal. 

Skattkärrsskolan åk 1-6 HT 2018

Normer och värden Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 59% 31% 7% 2% 1%

Jag känner mig trygg i skolan. 81% 15% 3% 1% 0%

Det finns alltid en vuxen på skolan som jag kan prata med. 79% 16% 4% 0% 1%

Jag känner till de trivselregler som gäller på min skola. 80% 18% 1% 0% 0%

Jag har någon att vara med på rasterna. 86% 10% 1% 3% 0%

Det är arbetsro på de flesta lektionerna. 40% 52% 7% 1% 0%

Jag bidrar till arbetsro på lektionerna. 55% 34% 10% 1% 0%

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig. 86% 12% 1% 0% 1%

De vuxna säger ifrån om någon behandlas illa. 79% 16% 2% 1% 2%

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 81% 16% 3% 0% 0%

Kunskaper Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag lär mig viktiga saker i skolan. 88% 10% 1% 0% 0%

Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 84% 13% 2% 0% 1%

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 77% 18% 2% 1% 3%

Lärarna använder skolans omgivning och närsamhället i undervisningen. 68% 25% 3% 3% 1%

 Jag vet hur det går för mig med skolarbetet. 78% 17% 1% 1% 2%

Elevernas ansvar och inflytande Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag är med och diskuterar mitt skolarbete på utvecklingssamtalet. 78% 16% 2% 1% 3%

Jag är med och planerar mitt skolarbete. 56% 27% 11% 3% 3%

Genom elevrådet kan klassråden få igenom förslag som gör skolan bättre. 68% 19% 5% 2% 6%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete. 81% 17% 2% 0% 0%

  Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 73% 21% 3% 2% 1%

Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 83% 15% 2% 0% 0%

Jag har fått information om kunskapsmålen. 82% 17% 2% 0% 0%

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

Jag äter skollunch. 86% 14% 0% 0% 0%

På skolan känner jag mig otrygg på följande ställen. Motorikbanan Kapprummet Fotbollsplanerna 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. 20 30 315

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. 55 176 91 23 11
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§ 5 Digitalisering 
Under våren 2018 så beslutades det om att Skattkärrsskolan skulle inleda en digital 
satsning. Maria Mellqvist är under lå 18/19 vår IKT-pedagog och arbetar 50% med att 
implementera IKT på Skattkärrsskolan. I detta uppdrag fick Maria och två andra pedagoger 
i uppdrag att jämföra digitala läromedel från de ledande leverantörerna. I samråd med 
rektor beslutades att använda Gleerups digitala läromedel på skolan för eleverna i åk 4-
6. Under hösten har alla elever i åk 4-6 tillgång till varsin dator och använder sig av dessa i 
arbetet med Gleerup.  
Under hösten så har vi genomfört två utvecklingseftermiddagar tillsammans med Gleerup 
och kommer att ha ytterligare en innan jul.  
Maria uppdrag är också att sprida tips om hur man kan använda sig av det digitala för att 
få till en tydlighet om tex arbetsro, lektionens mål och innehåll. Maria kommer att åka på 
BETT-mässan, British Education Teaching Tecnology, i London.  
Under höstterminen så kommer eleverna att få svara på en enkät om hur de har upplevt 
att jobba med digitala läromedel under hösten. Svaren kommer att utvärderas och 
analyseras och kommer även att presenteras på nästa föräldraråd.    
 
§ 6 Organisation vt 2019 
Anna Westerberg ersätter Johanna Thelander åk 1B under 2019. 
 
Emanuel Wennergrund Ideskär ersätter Jenny Mccormick som klf i åk 5A samt i engelska 
för 5B och 5C. 
 
Rikard Askerskär börjar sin tjänst som spec lärare. 
 
Vi diskuterade även kommande elevantal på skolan och vi kan över tid se att vi växer i 
lagom takt. Positivt för skolan är att flera elever, som inte bor på vårt upptagningsområde, 
väljer att gå på Skattkärrsskolan. 

  

      

 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Åk 6 69 63 45 71 60 

Åk 5 62 45 71 60 64 

Åk 4 42 71 60 64 71 

Åk3 75 60 64 71 65 

Åk 2 61 64 71 65 75 

Åk1 62 71 65 75 64 

F-klass 68 65 75 64 52 

 439 439 451 470 451 
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§ 7 Övriga frågor 
Vi avslutade mötet med att diskutera kommande sommaravslutning. Det finns många 
förslag på var och hur den ska organiseras så detta kommer vi att diskutera vid 
vårterminens första föräldraråd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Johan Wisenius  Helena Johansson 
Rektor  Rektor 
 

 
 


