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Dagordning 

 

 
Dag och tid 

 

Måndag 2/5, klockan 18.00 – 19:00 

 

Lokal 

 

Floraskolan, Kommunikatören 

 

Närvarande 

T fkl Anne Lundmark 

T 1 

T 2 Lina Enqvist 

T 3 

T 4 Louise Lindmark 

T 5 Emma Åberg 

T 6 Anne Lundmark 

T 7 Pernilla Granström 

T 8 Sanna Orellano 

T 9 

 

Elever: Millie Eriksson T8, Alwe Hansson T7 

Personal: Nicklas Brorsson rektor, Susanne Lundmark biträdande rektor, Monica Lindén 

biträdande rektor, Margareta Löfstedt lärare, Therese Lundberg fritidspedagog. 

 

Upplägg 

 

Först ses vi F-9 för gemensamma frågor, därefter delar vi upp oss stadievis för fortsatta frågor 

som är mer stadiespecifika. 

 

Dagordning 

 

1. Ekonomi:  

Budget för Floraskolan ca 64 miljoner, utfall för 2021 blev i stort sett plus-minus noll. 

 

2. Organisation kommande läsår:  

Prognosen för läsåret 22/23 är att vi är ungefär lika många elever som i år, kanske något 

fler. Några föräldraledigheter, några går i pension och vi håller på med rekryteringar för 

att ersätta dessa. Det ser positivt ut då vi har tillsatt de flesta tjänsterna redan. 

 



 

 

Just nu arbetar vi för att skapa en studiegård på varje våningsplan för mellanstadiet och 

högstadiet. Alltså en för T 4 och T 7, en för T 5 och T 8 samt en för T 6 och T 9. I 

dagsläget har vi en studiegård som är till för högstadiets elever. 

 

Elevhälsapersonal (SYV, kurator och skolsköterskor) har från och med augusti lokal 

rektor som chef. I dagsläget har vi en central elevhälsachef för hela kommunen. 

 

3. Skolavslutningar på Floraskolan: 

Fjolårets lyckade skolavslutning kommer vi att fortsätta med i år. Varje stadie har sin 

egen avslutning. Om vädret tillåter är vi utomhus och vid dåligt väder har vi tillgång till 

Forumsalen. Mer info kommer från respektive team. 

 

4. ”Efter” pandemi: 

Resonemang kring hur vi så sakteliga ska tillbaka till ett läge liknande det som rådde 

innan pandemin. Önskemål från representanterna om fysiska föräldramöten. 

 

5. Läget på skolan – medarbetare och elevernas perspektiv: 

Sammanfattningsvis har vi det bra. Undervisningen rullar på och det är snart dags att 

knyta ihop säcken i alla ämnen. T 3, T 6 och T 9 har och har haft stort fokus på nationella 

proven. Teamen jobbar även på med olika entreprenöriella projekt. Personalen i 

fritidshemmen har under året jobbat hårt med strukturen för våra fyra fritidsavdelningar 

och är väldigt nöjda med vad vi åstadkommit hittills. Trivseln är generellt hög i alla 

team. 

 

Elevrådsrepresentanterna Millie och Alwe berättar att det kommer i stort sett inte några 

negativa punkter från elevrådet, endast vissa önskemål kring lek- och spelutrustning 

utomhus. Elevrådet är överens om att Floraskolan har jättegod mat och fantastisk 

personal i skolrestaurangen. Millie och Alwe beskriver att stämningen mellan teamen 

är över lag god.  

 

6. Ersättning förlorade/skadade böcker:  

Representanterna fick komma med synpunkter på vad som är en rimlig ersättningsnivå 

för förlorat/förstört skolmaterial. 

 

7. Övriga frågor: 

• Finns det riktlinjer på Floraskolan när det gäller bemötande av barn med 

könsöverskridande identitet? Känner sig all personal trygga i sitt bemötande av 

alla? Svar: Eftersom detta faller in under både svensk grundlag och under 

diskrimineringsgrunderna så ska det inte vara ett problem. Vi har inte anledning 

att tro att det inte fungerar så vi rektorer tar upp frågan på en arbetsplatsträff för 

påminnelse och resonemang. 

 

• Schemaönskemål högstadiet: Inte superlånga lektioner och gärna fler korta 

raster. Svar: Vi arbetar för kortare lektioner och därmed blir det också fler 

kortare raster.  
  



 

 

 

Skolråd: Valda Föräldrar 

Representanter 

 

  

T9 – Ingen representant pga krock med gymnasieinformationen. 

T8 – Ann Svanberg 

T7 – Pernilla Granström 

T6 – Ann Lundmark 

T5 – Emma Åberg 

T4 – Louise Lindmark 

T3 – Eva-Lena Karlsson 

T2 – Lina Enqvist 

T1 – Jenny Holmberg Lindh 

TFkl – Kristoffer Edström 

 

 

 

Elevrådets representanter 

Medlemmar från elevrådet bjuds in till varje möte. 

    

Skolans representanter 

Nicklas Brorsson Rektor (fokus 7-9)  0910- 73 50 00 

Susanne Lundmark Biträdande rektor (fokus 4-6) 0910-73 50 00 

Monica Lindén Biträdande rektor (fokus F-3) 0910- 73 50 00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Väl mött! 

 

 

 

 

Nicklas, Susanne och Monica 

Ledningen, Floraskolan 


