
Skolråd Skyttorp skola    2016-09-26 

 

Närvarande:  Katarina Östlund, Anna Hedberg, Gunnel Axelsson och Åsa Geijstedt (skolan). 

Skolrådsrepresentanterna från alla klasser samt övriga (13 stycken 

sammanlagt) .  

 

1. Rektor Katarina Östlund hälsade alla välkomna till läsårets första skolråd. Formerna 

för kommande skolråd bestämdes. Bl.a. ska en punkt alltid vara frågor/synpunkter 

från vårdnadshavare. 

2. Katarina informerade om att skolorna i vårt rektorsområde, Skyttorp och Vattholma, 

arbetar mot samma mål. Mycket av arbetet sker tillsammans; pedagogiska träffar, 

matematiklyftet, läslyftet, värdegrundsarbeten, studiedagar, arbetsplatsmöten, 

delvis samma litteratur, samarbete mellan de två fritidsverksamheterna. 

3. Gunnel Axelsson informerar om Läslyftet som vi pedagoger deltar i tillsammans på 

de båda skolorna vilket pågår hela läsåret med träffar en gång i veckan. Läslyftet är 

en gemensam plattform för läsandet och skrivande i alla ämnen. Bra diskussioner 

kom till stånd runt läsandet i dagens skola. Förslag gavs om att läsandet skulle kunnas 

ta upp på ett föräldramöte eller i speciella pedagogiska möten. 

4. Anna Hedborg redogjorde för vad en Hälsoskola är. Hon informerade också om vad 

matrådet arbetar med och för, bl.a. ekologiska varor och miljöfrågor vad gäller maten 

på skolan. Mötet hade många och olika åsikter om vad som kan/får tas med till 

skolan som mellanmål. Några av synpunkterna var följande: inget godis i belöning, 

sunda matsäckar, glass eller inte på födelsedagar, vad som kan bjudas på i 

klassrummet, ta med extra gott vid heldagsutflykter, skolan kan rekommendera men 

inte besluta. Till sist enades mötet till att det sunda förnuftet får avgöra. 

5. Synpunkter från klasserna: önskemål att få tillbaks räck att hänga i på skolgården, 

belysning saknas vid övergångsställen, snövallar läggs upp och skymmer sikten för 

både gångtrafikanter o bilar, farlig övergång via väg 290, till elljusbanan trots skyltar, 

västar, radiosändning, vakter. Men man vill absolut ha kvar verksamheten i den fina 

elljusbanan som finns. Rektor kontaktar kommunen angående övergångsställenas 

belysning och snöplogningen. 

6. Rektor informerar om situationen i åk 1. Stor oro fanns från flera av deltagarna på 

mötet. Ett önskemål från några av föräldrarna var att flytta upp klassen till stora 

skolan. Hitintills har inte någon lämplig sökt det vikariat som legat ute. Nu kommer 

tjänsten att läggas ut igen, då som en tillsvidaretjänst, vilket upplevdes som  mycket 

positivt. I samband med ovanstående information/diskussion nämndes svårigheten 

att få vikarier till Skyttorp skola. 



7. Till sist lyftes frågan om hur skolan kan göras mer attraktiv. Högre löner? 

Vidareutbildning? Frågan lämnades öppen för att kunna diskuteras vid skolråd 

framöver.  

8. Rektor tackade för visat intresse och meddelade att datum för nästa skolråd blir den 

21 november. 

 

 

 Åsa Geijstedt 

 


