
Protokoll fört vid Föräldrarådets möte den 13 februari 2017 

Närvarande: 
Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Juho Friberg, Katarina Hedman, Simon Karlsson, Sofia Manninen, 
Staffan Granfors, Johanna Essén (Rävarna), Peter Asplund (Zebrorna), Miranda Lagerström 
(Rävarna), Maria Remén (Hjortarna), Marie Andersson (Lodjuren), Mattias Pernå (Giraffer & 
Tigrar), Daniel Nygren Hårdstedt (Åk 8), Emma Karlsson (Isbjörnar), Johan Bojestig (Pingviner), 
Michael Ericsson (Lodjuren), Shamim Begum-Ryding (Leoparder), Jonas Malmqvist (Vargar), 
Christine Aurenius (Giraffer), Magnus Andersson (Örnar), Anna Lyckström (Örnar), Östen 
Josefsson (Ugglor), Mari Jonsson (Järvar), Stefan Berglund (Ugglor), Mattias Holmberg (Delfiner), 
Philippe Thibault (Vargar), Nathalie Nilant (Zebror) 

1. Formalia

- Mötets ordförande: Ulf Jonströmer
- Mötets sekreterare: Katarina Hedman 
- Föregående mötes protokoll är justerat och godkänt. 

2. Uppföljning av ärenden från det föregående mötet

- Texten som beskriver Föräldrarådets syfte och mål är ännu inte färdigt reviderad. 
- NPF skall utvärderas i vår. De äldre eleverna ställs inför många val. Vi ska hitta tillbaka till 

tydlighet och struktur. 
- Skissen över färdvägen på slottsparkeringen finns nu på hemsidan.
- Belysningen vid övergångsstället vid busshållplatsen är klar.
- Ventilationen kontrolleras under sportlovet och luftflödet mäts. 
- Författare bjuds in inom ramen för Läslyftet. 
- Elever har flyttat från det minsta klassrummet. 
- Duscharna ok just nu enligt vaktmästare. 
- Även yngre elever har möjlighet att göra läxor på Eftis om man så önskar. 
- Pulsträningen, uppföljning
- Stipendier i åk 9, bl. a Rotary m.fl.
- Morris, ingen köldknäpp än så länge. 
- Matematikboken online: ”Det var en uppdatering av läromedelsföretaget som ställde till det, men 

efter en säkerhetsinställning som vi gjorde tillsammans ska den nu fungera utan problem” hälsar 
Ia 

- Utflykter av kulturell art 
Vi får besök av pjäser här på skolan, kulturen kommer till oss! Författaren Peter Jacobsson 
(Seppos äventyr) ska besöka eleverna.  
Eleverna i åk 3 ska besöka en fältstation nu i vår. 

- Övrigt för uppföljning



3. Aktuellt på GHS

- Tillstånd beviljat för att starta Gripsholms förskola i augusti 2017.  
En person kommer anställas som ansvarig för förskolan. Till hösten kommer vi troligen ta in 22 
st 5-åringar och 22 st 4-åringar.

- Högstadiet flyttar till Gripsholmsskolans Campusområde hösten 2017 där Eken kommer fungera 
som samlingslokal. Elevkåren har varit mycket aktiva och kommit med många bra idéer. 

- Rekryteringen är påbörjad inför 2017-2018, vi rekryterar både förskollärare och lärare, många av 
våra nuvarande lärare stannar kvar till nästa år. En ny manlig lärare i matematik och NO-
ämnena är redan anställd till höstterminen 2017. 

- Ny manlig lärare i spanska anställd från januari 2017.  
Ny kvinnlig lärare i kinesiska anställd från januari 2017 då Sofia studerar till att bli behörig lärare. 
Ulrika von Malchus går på mammaledighet inom kort, ännu inte klart vem som tar över. 

- Skolinspektionen skulle ha besökt oss den 8 februari, nytt datum på kommande. 

4. Trafikfrågor

5. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar

- Kaféet fråga från åk 8, är innehållet spikat? Svar nej
- Maten tar slut ibland
- Vart är man på rasten i nya högstadiet?  

- Eken, den nya loungen.  
- Gården kommer fräschas upp, bl. a. basketkorgar och pingisbord. 

- Tigerföräldrar:  
- Idrott på IP, dåligt med tid för att duscha. Svårt att hinna i tid till lektionen.  
- Önskemål om växthus på skolgården. 

- F-klass: Sommarstängt vecka 28-31 eller v 27-30? Då höstterminen börjar så sent i år är vecka 
28-31 de bästa alternativet idag.

- Livräddning: Önskemål om undervisning i livräddning.  
Åk 9 fick en utbildning innan Kebnekaise-resan. Man har även viss livräddningsundervisning på 
idrotten.  
Nina önskar att alla föräldrar tar upp med sina barn att inte ge sig ut på isen. 

- Pingvinerna: En förälder tycker att skaderisken är för stor, om barnen får klättra i träd på rasten. 
Andra föräldrar tycker att barnen har rätt att klättra i träd. 

- Isbjörnar: Torkskåpen behöver ses över. 
- Hämtningen vid Eftis har blivit bättre då det inte är lika rörigt. 
- En förälder har hört både äldre och yngre barn prata om vikt, ”att de tycker att de ser för tjocka 

ut”.  
Staffan: Trivsam skola kan göra en uppföljning 

- Kropp och hälsa är ett ämne i åk 3.  

6. Övriga ärenden

- Att involvera sig i barnens aktiviteter på sociala medier är viktigt. 
- Positiv feedback från föräldrarådet gällande föreläsningar för föräldrarna.  

Önskemål att dataspelsakuten ska föreläsa även för eleverna. 
- Ämnen som föreläsningsämnen eller som önskemål att tas upp på föräldrarådets möte: 

Diskussion i grupper, sammanställning som bilaga 1

7. Mötets avslutande 

Bilaga 1 Förslag från föräldrar



Föreläsningar till barnen:  
- Dataspelsberoende och dyl.  
- HLR  
- HBTQ-frågor - föreläsning för elever
- Olyckan är framme, vad gör jag? 
- Yngre barn: Varför finns åldersgränser på spel och filmer? 
- Nätet och sociala medier, utsatthet och risker. 
- Hälsa och ideal - Äta för att torka / kost och motion
- Källkritik - allt på nätet är inte sant
- Droger - Internet 
- Flyktingläger och världskonflikter 
- Förebilder som avviker från normen 
- Miljöfrågor
- Hur hantera sociala medier  

Föreläsningar till föräldrar: 
- Barns självkänsla
- Hantera vikt och utseende-frågor
- HLR
- Vad innebär föräldraskap? Gränsdragning, det är viktigare att vara förälder än kompis!
- Flyktingläger och världskonflikter 
- Förebilder som avviker från normen 
- Miljöfrågor
- Hur hantera sociala medier
- Hur påverkas barnen av ”skärmtid” i olika åldrar? Hur hittar man en bra balans i vardagen. 

Forskningsanknuten föreläsning
- Teknik / Programmering / Matematik för yngre barn
- Empati 
- Puberteten, den psykologiska aspekten. Hur ska vi hantera våra tonåringar?

Förslag diskussionsämnen i föräldrarådet: 
- Kost / hälsa
- Hur behålla den ”lilla skolan” när vi växer
- Trafiksituationen - Vilka är med i trafikgruppen? Representant på föräldrarådet. 

- Skyltar  
- Barnens beteende i trafiken 

- Föräldrarådet kan agera stöd till skolan i frågor där man behöver fatta beslut och få stöd i det (t 
ex mobilförbud), även diskutera och ta in synpunkter. 

- Skicka ut info om frågor innan mötet och sätt vid behöv av mötestid för diskussion 
- Hur utnyttjar vi föräldrarnas kompetens (i skolan)?  

”Grej of the day” - Föräldrar kommer in och berättar om en kort sak 5-10 min i början av dagen. 

Allmäna förslag: 
- Dela upp föräldrarådet i Fsk - Åk 3 och Åk 4 - Åk 9
- Empati (Fokus). En del i detta råd där vi öppet kan kommunicera kring vikten av att visa empati. 

Exemplefiera / Möjligen lyfta uppkomna problem. Hur vi som flädrar gemensamt kan uppmuntra 
en empatisk anda 


