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Ekebyskolans föräldraförening
Närvarande: Louise Haner FF ordförande-5E, Anki Ramström FF-5E, Katja Ekholm FF-3E
Ej närvarande: Gabriella Ahlin FF-5E samt samtliga klassrepresentanter

Föräldraföreningen har träffats för att diskutera de frågor som vi anser viktiga att ta med oss till 
skolsamrådets nästa möte. Vi började med genomgång av föregående mötesprotokoll.

 Uppföljning från föregående möte:

o Vi tycker att sammanslagningen av ljusfesten och luciafirandet blev mycket lyckat

o Har skolan kommit fram till något i frågan om att tillhandahålla bindor och tamponger 
på skoltoaletterna?

o Utemiljö – hur går det med att förbättra innergårdarna?

o Hur går det med rekrytering av specialpedagog?

 Sammanslagning med Hammarbacken
Kommunens förslag att slå samman Ekebyskolan och Hammarbacksskolan väcker många 
frågor. Vi upplever att våra barn inte är positiva förslaget, de har räknat med att fortsätta på 
sin skola till 9:an. När kommer detta ske, om förslaget går igenom? Om redan till hösten, finns 
det några tankar om gemensamma aktiviteter skolorna emellan för att underlätta 
sammanslagning av klasser? Vem blir rektor för den gemensamma skolan?

 Trafiksituationen
Har skolan fått någon mer information från kommunen kring rondellen och 
parkeringssituationen? Föräldraföreningen skulle önska att det var parkeringsförbud i 
rondellen och en trottoar/markerad slinga på högerkanten och att rondellen endast användes 
för korta stopp där barnen släpps av och parkeringen används för de som vill följa med sina 
barn. Hur kan skola och föräldraförening arbeta tillsammans för en bra trafiksituation?

 Inriktningar
Har skolan fått några förslag till nya inriktningar utöver fotbollen som nu finns? Hur tänker 
skolan kring dessa inriktningar? Aktiviteterna innebär kostnader för eleverna. Även om det inte
är på skoltid och anordnat av skolan, sker det ändå i samarbete med skolan.  Har skolan någon 



tanke kring elever som vill delta, men som inte har de ekonomiska förutsättningarna? Finns 
t.ex. samarbete med fritdshjälpen eller Majblomman?

 Skolmaten
Matperesonalen skulle lyfta de förändringar som skett kring maten med köket i 
Hammarbacken. Vad blev resultatet av detta? Hur utvärderas maten och vad barnen tycker 
om? 

Sekreterare: Louise Haner


