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Skolråd – mötesprotokoll

Närvarande:

Frånvarande:

Karen Natvig
Annika Bengtsson (vik. ordf.)
Annsofie Bohlin
Daniel Stenströmer
Stefanie Schwarz

Anna Nordström
Erik Alenius
Karin Modéen

1. Mötet öppnas
Vik. ordförande Annika Bengtsson öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Daniel Stenströmer utses till sekreterare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns utan korrigering.
5. Inkomna frågor från klasserna
A. Det har efterfrågats fler cykelställ och gärna med tak.
Det finns cykelställ på fyra platser runt skolgården och alla är inte fulla under dagarna. Det är
främst ett av cykelställen som är belastat. Frågan har utretts tidigare av fastighetsägaren och då det
fanns lediga platser kvar utökades inte antalet cykelställ.
B. Häcken vid utfarten från skolan skymmer sikten vid vägen.
Skolan kommer att kontakta Mark och Park om detta.
C. En del föräldrar har frågat om vad Nåntunakvällen är.
I samband med inbjudan behöver skolan skicka ut en beskrivning av vad Nåntunakvällen är.
För nästkommande Nåntunakväll skickas info ut via Unikum. Information kommer läggas ut på
hemsidan.

D. Det har kommit in en fråga som gäller förekomst av allergener i det fika som bakas och säljs av
klasserna i skolan vid olika tillfällen.
Skolan kommer att skicka ut en påminnelse om nötförbudet och vikten av att informera om
innehållet i det fika man bakar till Nåntunakvällen.
6. Information från rektor och skola
Organisationen för 2019/20 är inte färdig. Information kommer att skickas ut så fort den är klar.
Medarbetarenkäten ser bra ut och organisationen bedöms fungera väldigt bra. Jämförelserna med
andra skolor är inte klar. Skolans personal kommer att gå igenom resultatet och utvärdera det.
Fotbollsturnering med lag med blandade åldrar/kön pågår just nu på rasterna.
Åk2 har haft Föräldramöte:
Anna Nordström fortsätter som representant i skolrådet
Peter Lundvik blir ny representant och ersätter Daniel Stenströmer
Karin Modéen (åk 3) kommer att sluta i skolrådet. Ersättare kommer att utses samt även en ny
ordförande.

7. Övriga frågor.
Diskussion förs om hur skolrådet skulle kunna driva en aktivitet i välgörenhetssyfte och att detta
skulle kunna ske vid Nåntunakvällen då det är mycket folk på plats vid skolan. I sådant fall bör
respektive representant befrias från uppdrag från klassen i samband med kvällen.
Planeringen behöver påbörjas under hösten om detta ska ske till Nåntunakvällen 2020.

8. Nästa möte
Onsdag den 18e September 2019

Sekreterare vid mötet:

Daniel Stenströmer

Justerare:

Karen Natvig

