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Minnesanteckningar Skolsamråd,Ekebyskolan 

 
Datum:  2016-09-07 

Tid:  kl 18:00 

Plats:  Ekebyskolans kafeteria 

Närvarande: 

Erik Byström, rektor Ekebyskolan 

Biträdande rektor, biträdande förskolechef, arbetslagsledare fritidshemmet Ekebyskolan 

Helena Klange, representant politiken (kd) 

Jeanette Viio, representant politiken (c) 

Föräldrareperesentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan 

 

1. Syftet med skolsamråden 

Föräldraföreningen önskar att mötena kan fungera som en form av informationsutbyte mellan skola 

och föräldrar. Politiken informerar att de har en passiv roll på mötena, lyssnar in, svarar på frågor och 

för information vidare till politiken. Skolan önskar att mötena ska skapa ett engagemang kring 

skolfrågor hos föräldrar och att föreningen och skolan ska kunna samarbeta kring frågor som upplevs 

som viktiga av båda parter. Mötesprotokollen skrivs av skolan och justeras av föräldraföreningens 

sekreterare. Föräldraföreningen har representanter från skolår F-6. Oklart vilka representanterna i 7-9 

är, skolan undersöker saken. 

2. Trafiksituationen kring skolan 

Trafiken kring skolan vid lämning är kaotisk och föräldraföreningen önskar att en utredning görs. 

Skolan informerar om att en utredning startats upp under våren gällande trafikmiljön runt skolan. 

Skolan har beställt skyltar till parkeringen där ena halvan tillhör skolan och andra halvan är en 24 

timmars parkering för alla. Hastighetsmätningar på Teknikvägen har visat att få respekterar 

hastighetsbegränsningen utanför skolan, föräldraföreningen önskar en skylt som talar om om man kör 

för fort och tackar de som håller hastigheten. Politiken önskar att man uppmuntrar fler att cykla eller 

gå till skolan. 
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3. Utemiljön 

Rektor har bjudit in Kultur och fritid, Stadsbyggnadskontoret och BUF för att se över skolans utemiljö. 

Flera ytor behöver frächas upp eller förnyas. Elevrådet är involverat i arbetet med att förbättra 

skolgården och har kommit med många förslag. 

4. Matsalen 

Föräldraföreningen tycker att ljudnivån i matsalen är för hög. Det har hört rykten om att det finns 

skärmar i källaren som skulle kunna användas som avgränsning. De önskar också att skolan arbetar 

med barnen kring hur man beter sig i matsalen. Rektor informerar om de nya regler som införts 

gällande förbud mot användninga av mobil eller iPad i matsalen och att skolan ska köpa in ett öra som 

viasr när ljudnivån är för hög. Skolan informerar också om att lärarna sprider ut sig i matsalen för att 

skapa lugn och att ljudnivån varierar beroende på vilka grupper som äter men skolan ska se över 

matreglerna och möjligheterna till att skapa en tystare miljö. 

5. Idrotten 

Föräldraföreningen önskar duschdraperier i idrottens omklädningsrum då inte alla elever vill duscha.  

Duschdraperier är inte tillåtet av hygienskäl men skolan har speciallösningar för elever som inte vill 

duscha samtidigt som sina kamrater. Föräldraföreningen önskar också ett förråd med lånekläder till 

de elever som saknar egna. Skolan undersöker hur många elever som inte deltar på idrotten och hur 

man kan lösa det på bästa sätt. Skolans skridskoförråd ska ses över och kompletteras. 

6. Temaarbete 

Föräldraföreningen önskar att skolan startar upp ett temaarbete kring den egna kroppen som lär 

barnen att säga nej och att respektera ett nej kring fysisk kontakt. Många barn är utsatta för övergrepp 

och skolan kan lära ut vad som är ok eller ej. Skolan informerar att man jobbar med detta varje dag 

och att det förebyggande arbetet är jätteviktigt. Det finns en rad saker som kan signalera att något är 

fel och att ett barn far illa, sen ankomst, beteende, mående m.m.. Just nu bedrivs ett genusprojekt där 

skolan arbetar med att man inte behöver vara på ett visst sätt eller göra vissa saker för att man är tjej 

eller kille. 
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7. Toaletterna 

Föräldraföreningen påpekar att toaletterna i ABC-huset fortfarande är ofräscha och luktar urin trots 

städning två gånger per dag. Behöver toaletterna renoveras? Skolan undersöker saken och vidtar 

nödvändiga åtgärder. 

 


