
Protokoll Skolråd Byske 2021-09-27 Teamsmöte  

 

Mötet skedde digitalt kl. 18-19. 

Deltagare: 
Emma Furberg  åk 3 a   
Sofie Vikström  åk 5 och 7b Åsa Lindqvist  åk 7a 
Erica Lundqvist                              åk 2 och 4 Ida Marklund  åk 3 
Sara Andersson  9a 
Jan Lindberg   åk 6 Hugo Marklund  åk 6 elevrepr.   
Helena Larsson   8a  Cecilia Lundmark personal åk 7-9 

  Anneli Månsson  Åk 1 
Micaela Lundgren åk 2     
Elena Johansson personal F-6 Rasmus Johansson  åk 9a elevrepr. 
 
Gunnel Tegenfeldt rektor Byske Ro och ansvarig åk F-6  
Kajsa Rieglert Fahlgren  rektor bitr.  åk 7-9  

 
 
1. Välkommen - föregående protokoll  

Föregående protokoll bifogas kallelse och endast frågor som är relevanta i     

dagsläget tas upp. 

2. Deltagare – presentation 

               Kajsa hälsar välkommen och alla deltagare presenterar sig. 

3. Skolråd syfte och upplägg 

Skolrådet är ett rådgivande möte, där skolans vårdnadshavare har en möjlighet 

att lämna synpunkter och skolan att ge information. Protokollet läggs ut på 

hemsidan och skickas via Infomentor. 

4. Elevernas frågor 

Åk 7-9 – Rasmus berättar att det känns bra vid terminsstart, stämningen är god 

och alla får vara med i entréhallen. Friluftsdag på onsdag med orientering. 

Tidigare i höst var det friluftsdag med syfte att skapa gemenskap i klasserna. 

Elevrådet har också börjat med matråd, där eleverna får ha synpunkter, så att fler 

elever äter av maten. 

Åk F-6 – Hugo berättar att åk 6 är kvar på mellanstadiet detta år. Ostviks och 

Drängsmarks elever kommer till Byske på fredagar och har musik, hemkunskap, 

kemi och språk tillsammans. Det gör det möjligt att lära känna varandra.  

Skolfoto, trygghetsenkät och trygghetsvandring kommer att ske under hösten.  

 

 

 



 

5. Föräldrarnas frågor 

Ett tips, eller en önskan, att skolan ska köpa in och jobba med boken ”Värsta bästa 
nätet” av Maria Dufva. En del skolor har valt att köpa in den boken och jobbat med 
eleverna om detta. Skulle det vara något för Byskeskolan? 
Tack för tipset, skolan kommer att läsa och se om detta är något som vi kan använda. 
En önskan om att se över rutinerna för återkoppling från skolan till hemmen 
gällande de elever som på hälsoundersökningar inte följer ”kurvorna” på rätt sätt.  
En önskan från föräldrarna är att man utveckla hur man jobbar förebyggande kring 
elevers ohälsa. 
F-åk 6: Svårt för rullstolsbundna att ta sig in via huvudentrén själv, måste knuffa 

rullstol över tröskeln. Vi ser över detta. 

Åk 7-9: Planeras någon utvärdering av klassindelning för åk 7? Utifrån vilka kriterier 

gjordes indelningen? Indelningen gjordes för att skapa studiero i klassen och det har 

gett önskat resultat. Eleverna kommer att få möjlighet att utvärdera. Skolan har 

dialog med elever och vårdnadshavare där missnöje finns. 

Tillgång till fysiska böcker? Förutsätts det att eleverna har tillgång till internet 

hemma? Skolan satsar idag på digitala läromedel eftersom det finns många fördelar 

med det, men det finns även fysiska böcker till de elever som behöver det. 

Standardisering av lärarnas arbetssätt att förmedla info till elever/föräldrar? 

Infomentor använder kalendern och den kanalen ska användas av lärarna för att 
informera om vad som ska göras. Önskvärt att all information finns på ett ställe. 
Vaccination, är det på gång för elever 12-16 år.  
Ja, det är under planering och det är hälsocentralen som vaccinerar och skolan 
tillhandahåller lokaler. (Ändrat beslut senare– att vaccinera på hälsocentralen) 
Önskemål om att avsätta tid för föräldrar att prata ihop sig i frågor som gäller 
exempelvis regler  
I förskoleklass har man fått pratat ihop sig och i åk 6 så det har varit mycket 
uppskattat. 
Föräldramöten/skolråd – digitala eller fysiska möten.  
Här finns två läger, några vill ha digitala möten och några vill ha fysiska möten. 
Fördelen med digitala möten är att man inte behöver vara i Byske för att delta, det 
tar mindre tid i anspråk, vi blir effektiva och man behöver inte ordna barnvakt för 
yngre barn. Fördelen med fysiska möten är att det är lättare att alla kan bli hörda i 
samtalen och att det blir bättre samtal. Vi kan kanske göra både och i en framtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Skolans frågor 

Organisation – nya lärare läsåret 2021/22 

Åk F-6 – Nya lärare – Linn Lundmark (åk 4), Lisa Hunesjö (resurs åk F-3), Emely 

Holmström (idrott och resurs åk 4-6) och Jenny Nieman (Fritids) 

Åk 7- 9 - Nya lärare -  Margareta Sobota (Franska, Hkk och SO) samt Maria Juin 

(Tyska).  

Aktuellt 

Åk F-6 – Trygghetsenkät, trygghetsvandring och skolfoto. Utvecklingssamtal på 

gång, både digitalt och fysiskt. Arbetskväll på gång i skolskogen. En mycket bra 

skolstart även om åk 6 nu är i skolan och det är fler elever. Vi jobbar mycket med 

trygghet och trivsel 

Åk 7-9 – Bra stämning. Utvecklingssamtal ska ske. Orienteringsdag till veckan. 

Alternativ prao för åk 9. Vi hoppas att det i år blir ett fysiskt luciatåg med 

samarbete mellan åk 4 och 9. 

Gemensamt F- 9 - Studiero är en gemensam målsättning i år för F-9. Vi har bland 

annat bjudit in Fredrik Zimmerman att föreläsa om hur vi kan få pojkar att lyckas 

bättre i skolan.  

Elevernas klädsel  

Det har kommit en fråga om hur skolan förhåller sig till magtröjor, är det tillåtet? 

Elevernas klädsel är en föräldrafråga och skolan kan inte förbjuda viss klädsel. Vi 

kan föra samtal om vilka signaler man sänder ut med sina kläder. 

Smarta klockor 

Det har kommit en fråga om hur skolan ställer sig till smarta klockor och att det 

finns en önskan från föräldrar att eleverna ska få använda dessa bland annat för 

att uppmuntra till rörelse genom stegräknare. Skolan säger att klockorna är 

tillåtna om de sätts i skolläge – alltså inte går att använda som telefon eller 

komma ut på nätet med. Vid missbruk tas klockorna om hand och återlämnas till 

föräldrar. 

Trafiksituationen  

Trafiksituationen är fortsatt inte tillfredsställande trots de åtgärder som redan 

gjorts; Ny skyltning för att tydliggöra var man får parkera och inte. Föräldrar 

fortsätter dock att parkera på utrymmet utanför garaget (där det är 

parkeringsförbud) och det skapar en farlig situation, speciellt på mornar när det 

är många elever, bussar och taxi igång samtidigt. Rektor har, vid ett flertal gånger  

tagit upp frågan med ansvariga förvaltningar och under hösten kommer 

avspärrningar att göras av området med parkeringsförbud och vi hoppas att detta 

ska medföra en förbättring. Om den farliga situationen fortsätter, uppmanas 

skolrådet att göra en skrivelse till berörda förvaltningar. 

 

7. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor   Vid datorn - Gunnel Tegenfeldt 

https://www.lararen.se/nyheter/likvardighet/forskaren--pojkar-behover-mer-styrning

