
 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll 2017-03-07 

Ekebyskolans föräldraförening 
Närvarande: Louise Haner FF ordförande-4E, Jenny Kronesäter FF-3E, Linda Nordberg 1E 
Ej närvarande: Anki Ramström FF-4E, Gabriella Ahlin FF- 4E, Katja Ekholm FF-2E, Karin Forssell 5E, Frida 
Petrén 1E, Jenny Öberg 3E, Britta Söderlind 2E och Jacob Jensen, Jollen 

Föräldraföreningens styrelse (FF) och klassrepresentanter har träffats för att diskutera de frågor som vi 
anser viktiga att ta med oss till skolsamrådets nästa möte. Vi började med genomgång av föregående 
mötesprotokoll. 

• Uppföljning från tidigare möten: 
o Hur har det gått med de toaletter i ABC-huset som fortfarande luktar trots mer 

städning? 
o  Hur ser det ut med trafiksituationen runt skolan? Föräldraföreningen har varit i 

kontakt med trafikplanerare och fått besked om att nya parkeringsskyltar är beställda. 
Det är fortfarande oklart vad som händer kring rondellen och lämplig avsläppsplats. 
Behöver ytterligare påtryckningar göras från skola och föräldrar för att få till stånd 
någon bra lösning? Digital hastighetsskylt med glad gubbe vore önskvärt, har satts upp 
i centrum. Kan det sättas upp utanför skolan? 

o Har skolan funderat något mer på gemenskaps-skapande aktiviter i skolan, t.ex. 
tillsammans med föräldraföreningen?  

• Det är svårt för föräldraföreningens klassrepresentanter och klassföräldrar att nå ut med 
information till klassens föräldrar. När vårdnadshavare i läsårets början fyller i sina 
kontaktuppgifter, skulle det vara möjligt att kryssa i en ruta att man godkänner att 
mejladressen delas med klassen och att mentor gör ett utskick med en mejllista en gång per 
läsår? 

• Vi tycker det nystartade frukostprojektet i kommunens skolor låter som en mycket bra 
satsning. Har skolan märkt någon förändring efter att det infördes? Finns det några tankar om 
att kunna utvidga det till att inkludera tillgång till frukt för de barn i lägre årskurser som glömt 
eller inte har råd att ta med frukt varje dag? 

• Gympasalens duschar upplevs ofräscha av elever och det tar även lång tid att få varmvatten. Vi 
föräldrar är tveksamma till om barnen alltid duschar efter gympan pga detta.  

• Föräldraföreningen har tidigare lyft frågan om skolans antimobbningsarbete – då skulle detta 
ses över. Hur ser det ut idag? Arbetar man utifrån någon specifik metod? 

Nästa möte: Skolsamråd 22/3 
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Tillägg - punkter inkomna efter mötet 

• Elever i behov av stöd från specialpedagogen upplevs ej kunna få denna hjälp då 
specialpedagogen är uppbokad. Hur ser det ut med tider hos specialpedagogen? Vilka 
möjligheter finns att utöka tiden? 

• Vissa fritidsgrupper besökte på sportlovet Lovkul, ett mycket uppskattat initiativ! Lovkul 
filmade dock under besöket och la upp på Facebook. Hur går detta ihop med de regler som 
finns kring skolans regler om att sprida bilder på eleverna? Särskilt viktigt utifrån eventuella 
elever med skyddad identitet.  

 

 
Vid protokollet: Louise Haner  Justerat av: Linda Nordberg 


