
         Skolrå d Skyttorp skolå 21/11 2016 

Närvarande vårdnadshavare: Annica Östling, Susanne Andersson, Ann-Christin Björklund, Lisa 

Rubbetoft, Jenny Tjernberg, Anna Mysliwy och Mattias Karlsson 

Skolpersonal: Katarina Östlund, rektor, Anna Hedberg, biträdande rektor, Åsa Geijstedt, lärare 

 

Skolfotografering.  Skolorna i närområdet vill få in synpunkter på skolfotografering, om skolkatalog 

och porträttfotografering. Fotokatalogen bra av flera anledningar t.ex. då barnen kan visa/hitta 

lagkompisar från andra skolor och man har även alla sina barn samlade i en katalog.  Klassfoton är 

roligt att ha och att ha kvar. Porträttfoton inte lika intressant i dagsläget. Väldigt bra med digitala 

bilder. Man kan t.ex. gå in och beställa äldre foton igen. En åsikt var att skolfotograferingen tog för 

mycket tid av undervisningen. Några var nöjda med bilderna andra inte.  Avtalet med nuvarande 

företag löper ett år till. 

Unikum. Delade åsikter om mängden information som skickas ut från skolan. Vissa föräldrar tycker 

det är för mycket.  Skolpersonalen som lägger ut kan välja att bara publicera istället föra att publicera 

och e-posta, då blir det färre notiser och man behöver gå in på Unikum för att läsa. Det var delade 

åsikter om vilket som var bäst. Inför utvecklingssamtalen var det mycket bra och smidigt att kunna 

läsa igenom hemma i förväg, samt göra självskattning i lugn och ro. Lättare kommunikation med 

läraren via Unikum, det känns säkert att läraren får informationen.  Anna Hedberg berättar att på sikt 

kommer eleverna själva att kunna sköta sin sida med sin lärlogg utifrån ålder och förmåga. 

En fråga ställdes om man som vårdnadshavare kan välja olika funktioner?  Att få t.ex. bara 

veckobreven och ej glimtar från undervisningen. Anna H tar med sig frågan vidare.  

En annan fråga var om föräldrar kan ha en grupp för att kunna diskutera klassangelägenheter t.ex. 

inför ett skolråd. Det är tyvärr inte möjligt, men klassläraren kan göra inlägget och vårdnadshavare kan 

sedan kommentera. Det skulle kunna vara ett enkelt sätt att få fram synpunkter i en viss fråga inför 

t.ex. ett skolrådsmöte.  

Synpunkter från förra mötet  

 bortforsling av bilen, 

 snövallar  

 belysning vid övergångsställe, Vikstavägen 

Rektor har lämnat frågan vidare. Det är Jan Karlsson som har frågorna på sitt bord. 

Problemet med fortkörning förbi skolan kvarstår. Polisen har blivit uppringd 114 14 för kännedom.  

Vissa föräldrar/vuxna passerar Vikstavägen utan att gå på övergångsställena som finns. Mötet 

konstaterar att det är svårt att ta tag i problemet. Skolan kontaktar återigen polisen. 

Frågor och synpunkter från klasserna: 

 Snövall uppstår vid pumphuset när det plogats och skottats. Den utgör en fara då barnen åker 

kana. Det är vägföreningen som plogar, skottar och därmed ansvarar.   



 Varför får inte alla barn gå i stora skolhuset? Åk.1 har idag sin undervisning i det s.k. lilla 

skolhuset. En långsiktig planering finns och senast HT 2017 kommer alla barn gå i stora 

skolhuset.   

 Fritidsklubben kommer att flytta in i lokaler i skolan, gamla slöjdsalen.  Senast 1/4 startar 

verksamheten där då kommunen sagt upp sitt hyresavtal med nuvarande fastighetsägare i de 

befintliga lokalerna. 

 Frågan att göra Skyttorp skola mer attraktiv för nyrekryteringar lyftes. Man kan t.ex. vara än 

mer tydlig i annonseringen om närheten till Upptåget och närheten till stationen.  

 Diskussion om bra sätt att få barn att läsa fler böcker, ett gott exempel är bokprat av 

bibliotekarie på ett skolråd eller på höstterminens gemensamma föräldramöte.  

 

Kallelse till nästa skolråd kommer på mejl. 

 

Sekreterare: Anna Hedberg 

 

 


