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Minnesanteckningar Skolsamråd,Ekebyskolan 

 
Datum:  2017-03-22 

Tid:  kl. 18:00-19:30 

Plats:  Ekebyskolans kafeteria 

Närvarande: 

Erik Byström, rektor Ekebyskolan 

Biträdande rektor, arbetslagsledare fritidshemmet och förstelärare Ekebyskolan 

Helena Klange, representant politiken (kd) 

Representanter från skolans elevråd 

Föräldrarepresentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan 

1. Arbetsmiljö 

Föräldraföreningen undrar hur det fungerar med de toaletter i ABC-huset som luktar illa. Skolan har 

felanmält toaletterna samt tagit upp frågan med städ. Toaletterna städas en gång på förmiddagen och 

en gång på eftermiddagen i klasserna diskuterar man ”toalettvett”. Duscharna är rena men vattnet tar 

lång tid på sig att bli varmt. Skolan tar reda på vad det kan bero på och om något kan göras för att 

förbättra detta. I klasserna ska vikten med att duscha tas upp. 

2. Utemiljö 

Trafiksituationen - skolan har nu fått upp fler parkeringsskyltar vilket gjort att flera platser är lediga 

under dagen. Personalen har däremot svårt att hitta någonstans att parkera vilket gjort att skolan 

önskar några fler platser som reserveras för personalen. Skolgården ska asfalteras i sommar och då 

kommer även infarten att delvis åtgärdas. Skolan fortsätter att hålla koll på trafiksituationen runt 

skolan.  

Basketkorg ska sättas upp på skolgården. 

3. Värdegrund/Normer och regler 

Skolan är inte med i Friends eller någon liknande förening utan arbetar med det i klasserna genom att 

diskutera värdegrundsfrågor och förhållningssätt. Får någon i skolan reda på att en konflikt inträffat 

mellan elever har man samtal med eleverna. Skolan har för tillfället ingen faddring mellan äldre och 
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yngre elever. Samarbete mellan årskurser är viktigt för att förebygga mobbing. Elevrådet tycker att det 

är viktigt att de äldre och yngre får träffas vilket gjordes förr. Skolan ska se över hur det kan göras på 

ett bra sätt. Under nästa års schemaläggning kommer raster att vara med som en punkt. 

4. Föräldraföreningen 

Föräldraföreningen undrar om det finns något sätt för dem att få kontakt med vårdnadshavarna utan 

att behöva gå via mentorerna. Skolan erbjuder att föreningen skickar sina utskick till rektor som sedan 

lägger ut det på Schoolsoft. Skolan ska ta reda på hur man kan lösa det med Schoolsoft. Frukost 

serveras varje dag på skolan för elever i årskurs 5-9, ungefär 25 elever äter varje dag. Skolan har 

ordnat frukt till de elever som saknar frukt till fruktstunden. 

5. Kvalitets- och utvecklingsarbete 

Får elever i behov av särskilt stöd hjälp eller är det svårt att få en tid hos specialläraren. Om en elev har 

svårigheter anpassar läraren för den eleven om det inte ger resultat utreder specialpedagogen vilka 

elevens behov är. Den utredningen ligger sedan till grund för vilket stöd som ges, om utredningen visar 

på att eleven behöver stöd av specialpedagog ges detta stöd. Lärarna upplever att de har goda 

möjligheter att anpassa för alla elever. Specialpedagogen ska handleda lärarna i hur man anpassar för 

elever med behov av anpassningar. 

Resultaten ser ut att kunna bli bättre till vårterminens betyg. Engagerade lärare ger bättre elevresultat, 

lärare som jagar eleverna för att de ska lämna in uppgifter och göra arbeten leder till att eleverna 

presterar bättre. Eleverna önskar inplanerad läxhjälp med stöd av utbildad lärare till alla klasser, idag 

har inte alla klasser detta. Skolan har höga förväntningar på alla elever och deras vårdnadshavare, som 

att eleven gör sina läxor och att föräldern sitter med. 

Inför hösten ser skolan över möjligheten att utöka idrottstiden för alla årskurser. 

6. Övrigt 

Den 9 maj kommer Ekebyskolans dag att äga rum. Föräldraföreningen skulle kunna vara 

representerade den dagen. 

Lovkul har fått tillstånd att nyttja Ekebyskolans idrottshall under loven mot att eleverna på fritids fått 

gå gratis. Eleverna har filmats av Lovkul som lagt ut det på hemsidan, skolan har sagt till att inga av 

skolans elevers ansikten får synas på film. 
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Socialtjänsten har föräldrakurser som alltid är fulltecknade. Skolan önskar få ta del av arbetsmaterialet 

för att kunna ta upp och diskutera en del frågor på föräldramöten i skolan. En del elever har för hög 

frånvaro för att kunna lyckas i skolan. Rutinerna kring frånvaro har ändrats i Vallentuna och frånvaro 

uppmärksammas idag tidigare. 

För utvecklingssamtal bokas tolk in om behov finns. 

På elevrådsmötena diskuteras fiket och vad som finns att köpa där. Toaletternas lås diskuteras och 

eleverna önskar hakar på alla toaletter. Vissa klassrum är väldigt kalla och elementen felanmäls med 

jämna mellanrum. Protokoll skrivs på alla möten. Föräldraföreningen önskar få ta del av protokollen 

vilket skolan ska undersöka om det går. Kanske kan det läggas ut på schoolsoft?  Elevrådet skulle 

gärna ha en skoltidning. En diskussion tas i klasserna om vilka elever som är intresserade av att skriva 

i en skoltidning. 

Var alla protokoll, elevrådet, föräldraföreningen, ska läggas ut ska skolans undersöka. 

Minnesanteckningar: Biträdande rektor, skolan. 


