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VERKSAMHETENS NAMN 

 

Protokoll skolsamråd onsdagen den 
14/9 2016 Bällstabergsskolan 
 

Närvarande: Hanna Wedén administrativ samordnare, Ulrika Vogels samordnare F-

1, Elin Karlsson samordnare 2-3, Helena Ploman samordnare 6-9, Bobo Börjesson 

bitr. rektor 4-9, Sussanne Moström bitr. rektor förskola och F-3, Marie-Louise Yllner 

Geuken rektor, Carola Runius bitr. rektor förskolan 
  

 Presentation av skolledning och samordnarna på enheterna samt 

föräldrar som är närvarande.  

 

 Handlingsplanen för omorganisation och förbättrad kommunikation.  

När Lolo började på skolan fick hon besked om att kommunikationen mellan 

vårdnadshavare (vh) och skola behövde förbättras. Skolan har skrivit en 

handlingsplan till kommunen om förbättrad kommunikation via mail och 

träffar. När handlingsplanen är godkänd av kommunen kommer skolan 

informera vh. 

 En följd av detta är att det kommer att vara fyra föräldramöten under ett läsår 

– dessa möten kommer att se annorlunda ut på olika avdelningar/enheter.  

 

Veckobrev – vissa mailar hem, andra lägger ut på hemsidan under 

klassinformation.  

Kommunen har ingen bra skolwebb men till årsskiftet kommer SchoolSoft att 

bli kommunens nya skolwebb. Skolan skickar personal på utbildning under 

hösten. Vh berättar att de har erfarenhet av att jobba med SchoolSoft och alla 

är nöjda. Kan dock ta lite tid innan alla gör likadant och man får allt att 

fungera på rätt sätt.  

Fritidshemmen kommer även de att lägga ut information i veckobrev var 

fjortonde dag. Denna info kommer även att mailas ut till vh.  

VH – bra om det blir enhetligt i alla dessa mappar på hemsidan. Alla lärare 

måste se till att rensa alla gamla mappar. Bra om det blir på ett och samma 

sätt så vh vet vilken kanal de skall hitta sin information. År 6-9 mailar hem 

och lägger ut info i klassmapparna och även respektive ämne. Önskemål från 

vh att allt läggas ut på fredagar så vh vet om när de skall gå in och titta efter 

informationen. Är dock svårt att alltid lägga ut info på fredagar då det kan 

varier på ämne, lärare och läxans längd. 

Förskolan – har tidigare skrivit månadsbrev men på gång att det blir 

veckobrev.  
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Snart har vi full lärarlegitimations behörighet på skolan. Vi har en obehörig 

lärare som har ett vikariat fram till jul.  

 

 Förskolan  

Har haft föräldramöte. Svårt att nå personalen på förskolan. En vh försökte 

ringa 5 gånger idag men utan svar. Det går bra att ringa till Carola Runius 

eller Hanna Wedén så tar vi med oss meddelandet.  

 

 Ipads för tidigare åldrar  

Skolan har väldigt många Ipads – lite för många. Tanken var 1-1 från 

förskoleklass. Vi har analyserat skolans resultat och inom något område är 

resultaten sämre än andra skolor i kommunen. De test som var sämre var 

framförallt matematik.  

Det ledde till diskussioner kring varför det här är så. Skolan har bestämt att år 

3-9 har man 1-1. För yngre åldrar kommer det att finnas klassuppsättningar 

som man använder här på skolan, dock ej tar hem och utifrån analyserna av 

resultaten har arbetar vi utifrån en handlinsplan för att förbättra resultaten.   

Vh ser det som positivt och sunt.  

Vi analyserar och tittar noga på proven som görs både nationella prov och 

andra typer av prov. VH frågar om resultaten och hur de kommer att få ta del 

av resultaten. Det brukar finnas en sammanställning på kommunens hemsida 

där man kan se resultaten. 

Vh upplever det som positivt till att eleverna inte har egna apple-konton så de 

kan ladda ner egna appar. 

 

 Mobiler  

Alla lärare har fått in varsin låda där eleverna skall lägga ner sin telefon under 

lektionen. Har eleven den i fickan och ingen märker den är det ok. Stör 

telefonen och eleven inte lämnar ifrån sig telefonen har vi infört att ska avvisa 

dem från klassrummet.  

Vh upplever det här som väldigt positivt. Vh kontaktas bland annat genom att 

vh får frånvaro rapport från skola24. Fortsätter eleven att använda sin telefon 

så kommer de att kallas till möte med ledningen.  

Yngre elever lämnar in telefonen hela dagen, äldre under lektionen.  

             Studiero – vi jobbar mycket med studiero på olika sätt och det här med  

             telefoner är ett sätt.  

Vh frågar om keps, mössa/luva? Vad anser ni om att det kanske finns de som 

faktiskt behöver något på huvud för att ha en egen trygghetssfär. Lolo berättar 

att vi inte har något bestämt ännu men att vi kommer att ta upp det på APT 

(all personal träff) kommande vecka.  

 Rastvärdar  

Fråga: Tidigare fanns det organiserade lekar och aktiviteter för de barn som 

kanske inte har någon att leka med eller vet vad man skall göra.  

Svar: Vi tar med oss det här och pratar vidare om det.  

Fråga: Utefredag? Kommer det att komma igen? 
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Svar: Det kommer vi att börja med igen. Vi kommer att se över hur hela 

skolgården ser ut och ev. måla saker på skolgården.  

Fråga: Skulle de äldre eleverna kanske kunna organisera några lekar till de 

yngre? 

Svar: Vi tar med oss det här.  

Fråga: Min dotter går i 2:an och de vågar inte gå till stenparken då de är 

rädda att de inte höra när det rings/plingas in. 

Svar: vi jobbar på det här och plingklockor kommer att köpas in. Vanliga 

klockor har satts upp på enhet 2-3 som sitter inomhus men är vinklade utåt. 

All elever i år 2 går in samtidigt efter lunch.  

Kolla att klockan utomhus går rätt! 
Fråga: Rör sig personalen mer under rasterna? Hur många lärare är ute 

samtidigt? 

Svar: Vi är ca 3 personer från varje enhet och då är det fler enheter ute 

samtidigt.  

Fråga: Känner sig otrygga på fotbollsplanen när man inte spelar fotboll utan 

bara är där och leker i cirkeln. Det kan komma personer hit och gå runt 

planen och där finns inte alltid vuxna som kan se det här.  

Svar: Skolgården har ett vandringsstråk där alla skall kunna gå för att komma 

till tåget. Personalen måste röra på sig och även fråga om det kommer någon 

man inte känner igen på gården.  

Fråga: När jag hämtar mina barn vid 16:00 står det ofta personal inom radien 

av 20 meter och där min son är finns ingen vuxen där. Det vore bra med 

zoner där personal skall stå. Samt några lösa personer som kan hoppa in om 

en zon är tom. Det är viktigt att alla förstår uppdraget kring vad en rastvärd 

är. 

Svar: Vi tar med oss det här och diskuterar det vidare.  

 

 Ekonomi  

Skolan har ett underskott pga bland annat höga it-kostnader. Vi har för många 

Ipads och vi har försökt skicka tillbaka ipad som vi inte använder men det har 

tyvärr inte gått.  

Rektor ska upp i nämnden och förklara läget på skolan, vilka kostnader vi har 

och vilka kostnader vi fått ärva. 

Skolan har fler elever på väg in och det ger pengar. Vi har väldigt små klasser 

och önskan skulle vara att ha större klasser. Vi inväntar besked från 

kommunen som gör mätningar hur många elever per klass man kan vara.  

Fråga: Hur påverkar underskottet bemanningen?  

Svar: Vi har anställt de vi behöver men kan inte anställa fler. Vi kanske inte 

har råd med resurser. 

Fråga: Hur fungerar det här med resurser? 

Svar: Vi ansöker om tilläggsbelopp och sedan kan vi anställa en resurs. 

Oftast räcker inte det här bidraget till en anställd så vi får lägga från egen 

ficka.  

Fråga: Det vore bättre om ni kunde behålla de elever ni redan har samt få 

fler.  
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Svar: Absolut är det så. Vi har förstelärare som kommer att jobba med det 

här på olika sätt. Bland annat genom en bok av Hattie som kommer att läsas 

och arbetas utifrån. Vissa använder sig av något som kallas Startblock – ett 

sätt att börja en lektion.  

Fråga: Man måste väl även jobba med de som har det lätt för sig och vill 

jobba vidare. Hur kan man jobba med individuell målsättning? 

Svar: Vi försöker individ anpassa åt alla håll så mycket vi kan. Det är den 

stora saken vi gör. Nu är vi inne i utv. samtalstid där många har elevledda 

samtal och där skriver eleverna tillsammans med vh och lärare en egen IUP 

(individuell utvecklingsplan) 

Fråga: Varför slutar många elever? 

Svar: Det slutar alltid elever på en skola framförallt när de är så stora att 

eleverna kan åka själva. Några slutar för att det varit svajigt med rektorer, 

ledningen och lärare. Vi arbetar för att skapa en stabilare organisation med 

färre pedagoger och färre byten av lärare.  

Vh – skolan har haft lite dåligt rykte 

Svar: Vi ska arbeta för en förändring och Bällstaberg ska bli en ännu 

populärare skola än den är idag. 

Vh – förskolan har ett gott rykte om sig.  

Vh – viktigt att ni kan visa hur man jobbar på olika sätt med olika ämnen, tex 

för elever som är särbegåvade eller vad det än kan gälla. Ha en systematik 

som fungerar och är tydligt.  

Vh – bra om det finns tydliga regler på vad som gäller för elever och 

föräldrar. Fortsätt med det.  

 

 Vision: organisation, lärarkompetenser, didaktiskt utvecklingsarbete 

Carola och Sussanne har jobbat på skolan sedan den byggdes. Bobo har varit 

lärare på skolan och är nu skolledare, Lolo helt ny på skolan. Det här gör att 

ledningen sitter och bollar allt fram och tillbaka. Det Lolo ser är att det är 

mycket lärarbyten – varför då? Det här vill vi inte riktigt fortsätta med – det 

här kommer att bollas med personalen på möte nästa vecka. En tanke är att 

fortsätta med olika stadier och ha en och samma lärare under längre perioder.  

Nästa steg för ledningen är att ha utv. samtal med personalen. Viktigt för 

ledningen att gå ut i klassrummen och se undervisningen vilket vi önskar 

utöka då vi haft mycket i början och inte hunnit så mycket vi velat.  

Fråga: När börjar högstadiet, i år 6 eller år 7? 

Svar: Högstadiet börjar i år 7, då man arbetar mot 9:ans mål. Skolan har 

organiserat sig i stadier som F-1, 2-3, 4-5 och 6-9. Lokalerna styr hur 

enheterna ser ut. Organisationen kommer vi se över. 

  

 Frågor från vh 

Fråga: Skulle vilja ta upp hur det fungerar eller inte fungerar vid hämtning på fritids. 

Det är alldeles för många gånger då man har varit tvungen att springa fram och 

tillbaka på skolgården, in på skolan och ut igen för att hitta den personen som just då 

har listan man ska stryka sig på. Hur kan man göra här för att förbättra för alla så väl 

föräldrar samt pedagoger? 



 SID 5/6 

  

  

 

VERKSAMHETENS NAMN  

  

 

 

VERKSAMHETENS NAMN 

 

Svar: Det här kan ev. vara på gång i och med att vi kommer att få SchoolSoft. I 

dagsläget har vi en lista inomhus och en lista som varje ansvarig fritidspersonal har en 

lista för sin grupp. Senare på eftermiddagen samlar man ihop listorna och har dem 

inomhus. För oss känns det som en extra säkerhet. 

Vh – vore bättre om personen med listan finns inom en viss zon. Skolan tar med sig 

frågan till fritidsmötet.  

 

Fråga: Vi skulle vilja veta skolans inställning till klassresor? Är detta något som man 

stöttar & uppmuntrar? Sedan vet jag att vissa skolor hjälper till genom att stötta en 

skolresa i en viss årskurs - men föräldrarna får naturligtvis hjälpa till. Finns det några 

sådana idéer här? 

Svar: Åka på klassresa kan man inte göra under verksamhetstid utan under helgen 

eller att man tar ledigt en hel klass. Man kan åka på lägerskola och ha ett pedagogiskt 

syfte. Gör man detta kan lärare bli medbjudna och då arrangerar föräldrar för detta 

och inte lärarna. Skolan kan inte stötta ekonomiskt. Insamlingar av pengar måste ske 

via föräldrarna och inte skolan.  

 

Fråga: Hur ser ni på lärare/elevomsättningen? Vi tänker på tryggheten för barnen? 

Hur jobbar ni för att behålla den personal ni har? 

Svar: Det är skolpersonalens marknad just nu – alla byten innebär löneförhöjning. 

Just nu har vi inte så stor omsättning på skolan. Vi arbetar aktivt för att skapa en 

tydlig organisation med utvecklande arbete för att få pedagoger som vill stanna och 

göra ett bra arbete på skolan. 

 

Fråga: Önskemål om cafeteria 

Svar: Vi håller på att titta över olika alternativ. Vi börjar med att kontrollera vad 

hälsovårdsmyndigheten har för krav. Vi skall även höra oss för med andra skolor för 

att se hur de har löst cafeteria frågan. 

 

Fråga: Varför får inte eleverna parkera på personalparkeringen? 

Svar: Då får inte personalen plats. Vh håller med om att eleverna inte skall få tillgång 

till parkeringstillstånd.  

Fråga: kan inte mopederna ställas utanför slöjden? 

Svar: Där finns det luftintag så det är inte så bra.  

 

Fråga: Skulle inte kommunen kunna göra om parkeringen så att barnen från 

cykelbanan inte behöver passera över parkeringen? Vi har påtalat det till kommunen 

kan inte skolan också göra det? 

Svar: Vi har tagit upp det här flera gånger, inte sett polisen den här terminen än. Det 

är upp till vh att inte ta bilen.   

 

Fråga: Samlad skoldag – vad betyder det och hur länge gäller det här? 

Svar: Det gäller från förskoleklass tom år 2 mellan kl. 8-14.  
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Fråga: Vi skulle vilja ha mer information kring hur klimatet är i klassen så det inte 

kommer som en chock att grupperna skall splittras. Även ta med i veckobrevet om 

hur det är i klassen.  

Svar: Just nu är det lugnare i klasserna. Vi försöker skriva ut i veckobreven hur det 

är. Elin Karlsson tar med sig det till enhet 2-3 då frågan kom därifrån.  

 

Fråga: Hur jobbar man med värdegrundsarbetet och kränkningsrapporter? 

Svar: Värdegrundsarbetet sker kontinuerligt. Alla enheter har möten varje vecka och 

där tas kränkningsanmälningar upp som går sedan till EHT och ledningen. Vi har 

även en lektor som jobbar med värdegrund.  

 

Fråga: Hur gör ni för att behålla alla bra lärare? 

Svar: Ledningen jobbar med att skapa tydlighet och enkelhet för lärarna.  

 

Fråga: Vissa barn går hem direkt efter skolan och äter inte mellis då det bland annat 

är för mycket fil och becel.  

Svar: elevrådet och matrådet har bjudit in köket som skall vara med på mötet så det 

lyfter vi där.  

 

Fråga: Vissa elever som inte vill gå på toa då dessa är smutsiga. 

Svar: Det här har vi lyft på enhet 2-3 och nu hoppas vi att det skall bli bättre.  

 

 

 
Vid pennan, 
Hanna Wedén 


