
  

 2017-10-11 

  

 

EKEBYSKOLAN  

  

  

  

 

EKEBYSKOLAN  

TEKNIKVÄGEN 25  

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA  

TFN 08-587 852 80  

EKEBYSKOLAN@VALLENTUNA.SE EKEBYSKOLAN 
WWW.VALLENTUNA.SE/EKEBYSKOLAN 

 

Minnesanteckningar Skolsamråd,Ekebyskolan 

 
Datum:  2017-10-09 

Tid:  kl 18:00 

Plats:  Ekebyskolans kafeteria 

Närvarande: 

Erik Byström, rektor Ekebyskolan 

Biträdande rektor, arbetslagsledare fritidshemmet Ekebyskolan, lärarrepresentant, elevrepresentant  

Föräldrareperesentanter för föräldraföreningen Ekebyskolan och klassföräldrar. 

 

1. Skolans arbete med närvaron  

Skolan har fokus på närvaro detta år och ringer hem till alla elever som inte kommer till skolan. Vi ser 

en tydlig förbättring och närvaron är klart bättre detta läsår. Skolan ser även över trivseln på skolan 

och arbetar aktivt med de som har högre frånvaro. 

2. Höstfest, Ljusfest och Lucia 

Skolan var med på höstfesten detta år med personal och elever som representerade skolan. Vi bjöd på 

pizzabullar och hemgjord kola.  

Ljusfesten och Lucia slås ihop detta läsår och blir lite av en julbasar. Föräldraföreningen inbjuds att 

vara med med ett bord. 

3. Fortbildning av personalen 

Fritidspersonalen går fortbildning. Matematiklärarna går mattelyftet, 4-9 tillsammans med 

Hammarbackens skola och F-3 själva, området denna gång är Algebra. Fortbildningen Utmanande 

undervisning fortsätter denna termin. Utbildningen grundar sig på Nottinghams bok med samma 

namn och leds av en av skolans förstelärare. Fortbildning i Schoolsoft och Googel för personalen 

fortsätter. 
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Vallentuna kommun har börjat med Globala förstelärare vilket innebär att 15 förstelärare arbetar för 

hela kommunen för att höja nivån på alla skolor och utöka samarbetet mellan skolorna. Förstelärarna 

leds av två rektorer däribland Ekebyskolans rektor. 

4. Skolgården och raster 

Skolgården och parkering med uppfart har blivit asfalterad och parkeringen fått rutor. Slingan har fått 

en ny skylt som gör att avlämning av barn inte längre är möjligt där, skolan har tagit upp detta med 

kommunen. Basketstolpar och pingisbord har kommit upp på skolgården och kan användas av elever i 

alla årskurser. Skolan har också fått nya larm installerade. Åk 9 har rastaktiviteter med åk 5 en rast i 

veckan. Lovskola erbjuds detta läsår vecka 44 måndag – onsdag samt några dagar under juluppehållet 

för i första hand elever i årskurserna 6-9. 

 

6. Läxhjälp 

Skolans beviljade bidrag för läxhjälp används till extra stöd till elever i behov av det samt läxhjälp för 

alla som vill efter skoltid. Extra stöd går man till om läraren anser att behovet finns, läxhjälp kan alla 

gå till. Åk 1-3 har bonustid där eleverna kan få extra hjälp med skolarbetet eller läxor. Skolan har i 

dagsläget ingen speciallärare/specialpedagog men kommer att försöka rekrytera efter jul. 

Föräldraföreningen önskar att vårdnadshavarna får informationen om att deras barn ombeds av läraren 

att gå på extra stöd eller läxhjälp för att kunna hjälpa till och motivera eleven att ta emot hjälpen. 

 

7. Övriga frågor 

Kommer högstadiet att läggas ned. Skolan har ingen information om detta annat än att det är ett 

politiskt beslut. Politiken önskar fler friskolor i kommunen. Det är enklare att driva ett högstadium 

med tre paralleller istället för som idag en åk 9.  

 

Toaletter i ABC-huset saknar haspar och i stora huset kan hasparna vara svåra att använda. Skolan gör 

en översyn av toaletterna. Bindor och tamponger finns hos kurator, skolsyster,expeditionen och i 

arbetsrummen i huvudbyggnaden skolan ser om det går att ordna så att det finns tillgängligt på 

toaletterna. Skolan arbetar också med toalettvett, hur man ska bete sig på toaletten för att de ska 

fortsätta vara fräscha. 
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Skolmaten upplevs som sämre. Matpersonalen instämmer i att det skett en förändring och har tagit 

upp detta med Hammarbacksskolans kök där maten tillagas. Om eleverna har klagomål på att maten 

inte är god önskar skolan konstruktiva förslag på hur det skulle kunna bli bättre. Skolan har sett över 

lunchtiderna och gjort vissa justeringar vilket upplevs positivt av elever och personal. Ljudnivån i 

matsalen har blivit bättre efter nya lunchscheamt kom igång. Föräldraföreningen önskar skärmar i 

matsalen för att dämpa ljudnivån. I klasserna pratar man om ljudnivån och hur man pratar med 

varandra i matsalen. Andra skolor har arbetat med fem tysta minuter vilket fungerarade bra. 

Ekebyskolan har har också prövet detta för en tid sedan. De äldre eleverna upplever att ljudnivån är 

bra i matsalen när de äter. I matsalen råder mobil och iPad förbud för att eleverna ska prata med 

varandra. Elevrådet undrar varför det serveras lättmjölk, föräldraföreningen tror att det kan vara 

livsmedelsverkets rekommendationer, skolan ska undersöka varför.  

Skolfoto - skolfotografen upphandlas centralt av förvaltningen. 

Mobiltelefoner – Skolans ordningsregler gäller - mobilen ska inte störa undervisningen. I årskurs F-4 

samlas mobilerna in. Skolan erbjuder idag många rastaktiviteter som ersättning för mobil och iPad 

vilka nyttjas flitigt av eleverna. 

Skridskor – skolan tar gärna emot skridskor i större storlekar i bra skick, gärna slipade. 

Föräldraföreningen tar upp att duscharna i idrotten borde ha någon form av duschdörr eller draperi 

framför allt för att de yngre barnen ska våga duscha. Skolan tror inte att ett draperi löser problemet 

med barn som inte vågar duscha istället förespråkas mer samtal kring hur man beter sig i duschen och 

varför man duschar. Skolan ska undersöka om man kan sätta upp krokar på mellanväggarna mellan 

duscharna för att handduken ska finnas nära efter duschen.  

 

Protokoll: Biträdande rektor, skolan. 

Justerat: Föräldraföreningens sekreterare 


