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Protokoll 201117 Skattkärrsskolans föräldraråd 
 
§ 1 Nuläge 
Coronainformation 
Vi har nu fått nya riktlinjer om hur vi i Karlstads kommun ytterligare kan förhindra 
smittspridningen av Coronaviruset. 
Detta gör vi för att begränsa kontakten mellan våra skolor så mycket som möjligt. Därför 
gör vi ytterligare ett antal åtgärder, bland annat för att elever inte ska förflytta sig från sin 
ordinarie skola till en annan skola för undervisning.    
Åtgärderna gäller från tisdag den 17 november till och med 10 december med möjlighet 
till förlängning.  
För Skattkärrsskolan innebär de centrala riktlinjerna följande: 

 Kulturskolan pausar sina aktiviteter på plats ute i grundskolorna. Det gäller även 
enskild undervisning som sker ute på grundskolorna.   

 Modersmålsundervisningen pausas för årskurs F-6  
 Samtliga lektioner där elever i vanliga fall förflyttar sig från sin ordinarie skola till 

annan skola för undervisning genomförs digitalt eller på annat sätt. Det gäller till 
hem- och konsumentkunskap för åk 6. Dessa elever kommer att genomföra sin 
undervisning i ordinarie klassrum. När Norrstrandsskolan bestämt hur 
undervisningen ska genomföras så kommer berörda elever och vårdnadshavare 
få riktad information. 

 Alla möten internt och externt är digitala 
 Pedagoger uppmanas att utföra arbetsuppgifter såsom planering och bedömning 

hemma 
 
Pengar till ökad läslust 
Skolan har genom förvaltningen tilldelats 85 000:- för att förstärka utbudet i vårt 
skolbibliotek. Detta är vi mycket tacksamma över och för att använda dessa medel på ett 
kompetent sätt så har vi en dialog med Stadsbiblioteket. Skattkärrsskolan kommer att luta 
sig mot deras förslag vid kommande inköp. 
 
Luciafirande 
Enligt traditionen så firas Lucia i Pingstkyrkans lokaler. Detta är i år inte genomförbart 
under pågående pandemi och därför har vi enats kring följande förslag. Våra åk 5 klasser 
kommer att spela in firandet och på Luciamorgonen så kommer vi våra klasser ta del av 
våra skönsjungande åk 5 elever. 
 
Julmarknad 
Fritidshemmens julmarknad kommer inte att genomföras som tidigare år. 
Fritidshemspedagogerna håller på att planera för en lösning där vi kan genomföra 
marknaden utifrån de restriktioner som gäller.  
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Julavslutning 
Vi kommer inte att fira vår avslutning i Östra Fågelviks kyrka utan avslutningen sker med 
klassföreståndarna i klassrummet. Skoldagen börjar kl 8 och avslutas kl 10. De elever som 
har fritidsomsorg går till sina fritidshem och hämtas enligt rutin. 
 
§ 2 Återkoppling 
Vid förra föräldrarådet så lyftes frågan om antal rastvärdar på skolgården före skolstart. 
Vår bedömning är att det antal som finns idag på skolgården och busshållplatsen är 
tillräcklig för att säkerställa en trygg miljö.  
 
§ 3 Trivselenkät 
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.  
Vi kan i höstens enkät se att elevgruppen signalerar att de på fritiden kränks oftare på 
sociala medier än tidigare år. Viktigt är att man som vårdnadshavare är delaktig i sitt barns 
aktivitet i dessa medier. Gruppen elever som tillbringar tid med att spela, surfa och umgås 
på nätet ökar över tid. 
 

 

 
 
 

Skattkärrsskolan åk 1-6 HT 2020

Normer och värden Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 71% 25% 3% 0% 0%

Jag känner mig trygg i skolan. 75% 23% 2% 0% 0%

Det finns alltid en vuxen på skolan som jag kan prata med. 68% 28% 4% 0% 0%

Jag känner till de trivselregler som gäller på min skola. 80% 17% 3% 0% 0%

Jag har någon att vara med på rasterna. 79% 18% 2% 0% 0%

Det är arbetsro på de flesta lektionerna. 42% 48% 8% 1% 0%

Jag bidrar till arbetsro på lektionerna. 62% 34% 3% 1% 0%

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig. 83% 14% 2% 1% 0%

De vuxna säger ifrån om någon behandlas illa. 71% 26% 2% 1% 0%

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 72% 25% 3% 0% 0%

Kunskaper Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag lär mig viktiga saker i skolan. 77% 16% 1% 0% 5%

Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 75% 17% 3% 1% 5%

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 52% 22% 2% 1% 23%

Lärarna använder skolans omgivning och närsamhället i undervisningen. 71% 20% 4% 1% 4%

 Jag vet hur det går för mig med skolarbetet. 65% 21% 5% 1% 8%

Elevernas ansvar och inflytande Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag är med och diskuterar mitt skolarbete på utvecklingssamtalet. 58% 19% 2% 0% 21%

Jag är med och planerar mitt skolarbete. 37% 26% 19% 3% 16%

Genom elevrådet kan klassråden få igenom förslag som gör skolan bättre. 54% 25% 8% 3% 10%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete. 70% 25% 1% 0% 4%

  Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 64% 23% 4% 1% 9%

Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 73% 21% 3% 1% 1%

Jag har fått information om kunskapsmålen. 68% 20% 2% 1% 9%

Styrning och ledning Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag har bra lärare/personal. 89% 9% 2% 0% 0%

Personalen uppmuntrar mig till fysisk aktivitet varje dag. 70% 23% 4% 1% 3%

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

Jag äter skollunch. 87% 7% 3% 1% 2%

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. 7 20 48 277

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. 30 180 83 26 13
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§ 4 Organisation vt 2021 
Följande förändringar sker i vår organisation from vt 2021 
 
Ayaz Abel, elevassistent, avslutar sin tjänst. Ersätts av Veronica Engström 
Martina Nisser-Hollowell 3A avslutar sin tjänst och ersätt av Linda Karlsson som ny klf i 3A 
Marcus Jonsson 5A föräldraledig from 1/2 till 18/6, rekrytering pågår 
Michaela Bäckström föräldraledig från mars till dec. Rekrytering pågår 
 
När rekryteringarna är klara så kommer berörda att få information om detta. 
 
§ 5 Övriga frågor 
Frågor till mötet: 
 

 Omklädningsrummen i idrottshallen – dessa kommer inte att renoveras under 
kommande ombyggnation. De renoverades för tre år sedan. 

 Klassbloggen fungerar inte – kontakta skolans rektorer eller klassföreståndare så 
hjälper vi till att lösa uppkomna problem med bloggarna 

 Simning – all undervisning är inställd tillsvidare. Ny information om simning 
kommer att delges vårdnadshavare via våra elevbloggar. 

 Uteklassrum – under perioder så har uteklassrummet utsatts för förstörelse. Ser 
man någon förstörelse så kontakta skolan. Skolan anmäler då detta till 
säkerhetssamordnaren. Idag har vi förstärkt bevakning genom väktare som tar 
turer kring uteklassrummet på kvällar och helger. 

 
 
Helena Johansson Johan Wisenius    
Rektor  Rektor 
  

 
 


