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Minnesanteckningar Skolsamråd,Ekebyskolan 
 
Datum:  2015-03.19 

Tid:  kl 18:00 

Plats:  Ekebyskolans kafeteria 

Närvarande: 

Arbetslagsledare för skolan, fritidshemmet, förskolan Ekebyskolan 
Jeanette Viio, representant politiken (c) 
Föräldrareperesentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan och för förskolorna Ekebyskolan 

1. Utrymningsövning 

Skolan har genomfört en utrymningsövning. Information om vilken dag  övningen skulle äga rum gick 
ut i förväg till elever och personal som även fick den exakta tidpunkten för övningen. De yngre 
eleverna blev särskilt tydligt informerade för att de inte skulle bli oroliga. Övningen gick mycket bra – 
personalen kände väl till sin roll och alla visste var de skulle återsamlas och placerade sig  enl. planen.  

2. Skolans föräldraförening 

Skolan har fått ett protokoll från föräldraföreningen Ekebyskolans senaste möte, där det finns flera 
punkter som man vill diskutera på samrådsmötet. Skolan välkomnar en föräldraförening  men undrar 
hur man tar in föräldrars synpunkter i olika frågor för att presentera på skolsamrådet. Föreningen är 
ganska nystartad och har ännu inte träffat andra föräldrar i den omfattning som man önskar. Än så 
länge är det mest styrelsens tankar och åsikter som kommer fram. Föräldraföreningen tänker sig att 
man kan arbeta genom klassrepresentanterna. Man vill också ge infomation om föreningen tex. på 
föräldramötern, genom klassbloggar. 

3. Budget 

Föräldrarna önskade insyn i skolans och förskolans budget. Information gavs ut om föregående års 
slutresultat och det preliminära årsresultatet för innevarande år. På skolan behövs fler elever för en 
budget i bra balans. Förskolans höga kostnader för vikarier togs upp, men för de små barnen måste 
vikarier sättas in. Hyreshöjningen togs upp, kontaktpolitiker tog med frågan för att undersöka bättre. 
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4. Rekrytering 

Diskuterades att det är så få utbildade förskollärare på förskolan och utbildade fritidspedagoger på 
fritidshemmet. Det är en svår rekrytering av de yrkesgrupperna. Hur kan man göra kommunen och 
skolan/förskolan attraktiv för att få hit sökande på tjänsterna? På förskolan planerar man för att 
anställa fler förskollärare til hösten. 

5. Arbetsmiljön 

Städning. Framför allt på toaletterna för de yngre eleverna på skolan kan det vara smutsigt och  
motbjudande att gå in. Föräldrarna önskar att man kan städa oftare än 1g/dag på dessa toaletter. 
Skolan sitter nu i översyn av städavtalet och tar med föräldrarnas önskemål i det arbetet. 
Kom överens om att ha samtal med eleverna, både på skolan och i hemmen, om ”toalettvett”. 
När det är gjort i skolan skickas info med på veckobrevet hem. 

6. Ombyggnation 

På fsk Videgården skall en renovering göras med början snart. Anledningen är misstänkt mögel. 
Föräldrarna tycker att hanteringen av frågan tar lång tid. Från skolans sida hänvisas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i frågan. Kontaktpolitikern berättar att det finns ett mål att gå igenom 
renoveringsbehovet för alla äldre skolor. 

Till hösten kommer det att bli ytterligare en klass i huvudbyggnaden. För att bereda plats för dem  
skall en av skolans skåphallar byggas om till klassrum vilket ska vara klart innan skolstart. 

7. övriga frågor 

Skolavslutning. Föräldrarna talade om att skolavslutningen känns alldeles för lång för åhörarna.  
Kan man korta ner den? Från skolans håll har försök gjorts, men tänker på det ånyå till årets 
avslutning. 

Önskemål från föräldrarepresentanterna om att elevrådets protokoll läggs ut på hemsidan. 

Protokoll: Arbetslagsledare skolan. 
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