
Protokoll Föräldraråd 


Tisdag 20 januari  kl. 19.00–20.40  

Närvarande  
Rektor Nina Lidfors, biträdande rektor Stefan Häggman, lärarrepresentant Annika 
Bärnlund, Magnus Ström (F-klass Ugglor), Catrin Aleby (F-klass Ugglor), Gunnar Swedin 
(F-klass Örnar), Lena Toribio-Jansson (Klass 1 Rävar), Jessica Söderström (Klass 1 
Hjortar), Martin Sandberg (Klass 1 Hjortar), Lena Hammarsten (Klass 2 Giraffer), Henrik 
Willstrand (Klass 2 Giraffer), Carin Ebbesdotter (Klass 2 Zebror), Filippa Fredd (Klass 3 
Blåvalar), Therese Burns-Howell (Klass 3 Delfiner), Henrik Essén (Klass 3 Delfiner), Benny 
Hygrell (Klass 4 Leoparder), Marika Lindarck (Klass 4 Leoparder),Adriana Thåström (Klass 
4 Tigrar), Jesper Waldersten (Klass 4 Tigrar), Christina Jönssson (Klass 5 Björnar), 
Madelaine Thibault (Klass 5 Vargar) och Christer Zetterwall (Klass 6) 

Frånvarande: Christina Hygrell (F-klass Örnar), Nicklas Hjertonsson,(Klass 2 Zebror), Jonas 
Helander (Klass 3 Blåvalar), Robert Limmergård (Klass 5 Björnar), Anna-Carin Törenholt 
(Klass 6), Maria Svedberg Johansson (Klass 7) och Jens Åhman (Klass 7) 

 
§ 1 Mötets öppnande  

	 Ordförande Ulf Jonströmer fick ett akut förhinder. Till mötets ordförande 	
	 valdes Henrik Willstrand.


§ 2 Sekreterare  

Som sekreterare fungerade biträdande rektor Stefan Häggman.


§ 3 Nyheter i anslutning till köket 

Vår nya kock Jacob Andersson presenterade sig. Han berättar att han gjort 
mat i två veckor på skolan. Maten ska vara lagad från grunden. Tanken med 
ekologiskt är att det ska ligga på minst 30%. Fisk två dagar i veckan och 
kött övriga dagar. Vegetarisk alternativ samt en varm vegetarisk soppa 
serveras varje dag . Bakar bröd 2–3 dagar i veckan. De som jobbar i köket är 
kökschef Jacob Andersson, köksbiträde Mikaela Johansson,  köksbiträde 
Anu Hintikka, köksbiträde Susanne Tall och på deltid köksbiträde Luis 
Strömbäck/Hilppa Söderqvist. Tanken är att eleverna i framtiden ska få vara 
delaktiga i matlagningen och att man börjar med eleverna i hemkunskap. 
Sanna Cramér har bistått med bl.a. utarbetande av Egenkontroll-program. 
Hon finns med i matrådet och kan svara på frågor om mat och dieter. Rektor 



Nina välkomnar alla i Föräldrarådet att komma och äta lunch med eleverna 
på skolan.

 
– Föräldrarna är mycket nöjda med skolmaten efter att Jacob anställts. 

– Köttfri lunch önskas av föräldrar en gång i veckan. 

– Skolmat Sverige undersökningen önskas och den kommer vi att göra 
under vårterminen. 

– Tanken är att maten ska hålla samma budget som tidigare, varken mer eller 
mindre. 


§ 4 Uppföljning av ärenden från föregående mötet den 30 sept 2014 

	 – Fotbollsplanen: Måndagar för killarna och onsdagar för tjejerna.  
– Skolfoto: Pga att det blir mycket dyrare med endast skolkatalog har skolan 

	 bestämt sig för att fortsätta även med porträttbilder, skolan har träffat sex 	
	 stycken fotofirmor och tecknat ett-års avtal med Collagefoto. 
	 – Belysning: Vi har fått nej på flera förslag på bland annat solcellslampor.. 

	 Vi får troligen tillstånd till trädgårdsbelysning lik den som finns i slottsparken. 
	 Från slottets sida har man testat starkare lampor som ska lysa upp 	 	
	 slottsparkeringen bättre. 

§ 5 Nya ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar 
 
Från Ugglorna 
– Flera torskskåp önskas. 

– ”Trafikpoliser” önskas.

– En förälder önskar kompetensutveckling för lärarna: Vägande samspel - 
International child development programmes. ICDP baserar sig på modern 
utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. I programmet vägledande 
samspel ägnas mycket uppmärksamhet åt förståelsen av barns avsikter. 


Från 1–Rävarna 
– Återkoppling om belysning. Se §4.

– Förälder önskar att eleverna ska få vara inomhus på morgonen. Nina: 
Tanken är att eleverna ska vara ute för att få frisk luft för att bättre orka på 
lektionerna.

– Skolgården är en lervälling på vinterhalvåret, finns det någon plan. Nina: 
Nu finns tillstånd att göra något med skolgården uppe på innergården och 
utmaningen är ekonomin dvs hur vi ska prioritera. 

– Efterlyses flera vuxna ute på rasterna. Efterlyses information på hemsidan 
hur man som föräldrar ska reagera när man upplever att det förekommer 
mobbning på skolan. Nina: vi har rätt många lärare ute på rast med 
rastvaktsvästar. Vi ska sätta ut rastvaktsschemat på hemsidan. Dessutom 
har vi många stödpersoner ute. Om en förälder upplever att någon elev 
mobbas ska rektor, bitr.rektor eller klasslärare meddelas om detta direkt!

– En förälder är orolig för att det kan börja förekomma droger, stölder bland 
våra elever på vår skola liksom på många andra skolor. Enligt uppgift från 



butiker har vi fått information om att våra elever inte har snattat. Eleverna på 
vår skola hålls på skolan under hela skoldagen. Information om droger ges 
på nästa föräldrarmöte i åk 5–7.

– Elever blir blöta vid toalettbesök, en plastmatta önskas. Nina: Vi önskar att 
eleverna ska lära sig själva lämna toaletten i det skick som de själva önskar 
att den hade sett ut. Det är också viktigt att detta tas upp där hemma. Även 
att killarna sitter vid toalettbesök. Vi köper in platsmattor.


Från F–klass 
– Önskas information om ekonomin och skolpengen. Nina: Det är första 
gången som skolpengen sänks i Strängnäs kommun. Förra året hade de 
kommunala skolorna gjort ett underskott och de fristående skolorna gjorde 
en anhållan om att få detta återbetalt, vilket vi fick. Vi fick mera resurser för 
elever med särskilda behov denna termin samtidigt som skolpengen sänktes 
något från 2015. Något lägre skolpeng ja men denna sänkning kommer inte 
att drabba eleverna på Gripsholmsskolan.


Från 3–Delfinerna 
– Upplever lärarna att förseningarna på morgnarna ett problem? Nina och 
Stefan: Det är flera som kommer några minuter sent. Alla elever ska vara på 
plats kl. 08.15 varje morgon.


Från övriga klasser 
– Önskas att eleverna får gå in lite tidigare för att undvika trängsel i 
korridorerna. 

– Bussen försenad i princip varje dag. Jesper Waldersten har fört statistik 
över detta. En påtalan till kommunen önskas. Nina: Vi påtalar detta varje 
gång vi kan till kommunen, men dessvärre är det inget som händer. Vi 
kommer inte att senarelägga skoldagen. Nina kommer nu att sända en 
skrivelse om detta till tjänstemän och politiker i kommunen.

– Önskas att skoldörrarna speciellt i Norra Flygeln öppnas kl. 08.10. Detta 
kommer att gälla från måndag 26 januari. Då får eleverna i F-klasserna gå in 
först.  

– Vargarna åt sämre i höstas, hur är det nu? Nina och Stefan: Renata 
Chlumska tog upp detta i samband med sitt besök på skolan och nu verkar 
eleverna äta lunchen normalt. 

– Hjälmkrav? Nina: Hjälmkrav endast på skridskobanan och så övervakar vi 
att barnen sitter ner när de åker. Det finns för- och nackdelar med att ha 
hjälm, nu fortsätter vi tillsvidare utan hjälm i sluttningen på skolan.

– Ritning av skolgården önskas. Stefan kommer att ladda upp på hemsidan.

– Texten på lystringssången önskas. Nina och Stefan: Den finns på 
hemsidan på fliken ”SKOLAN”

– Bättre hygien på toaletterna önskas. Sittvång önskas på toaletterna, även 
att killarna sitter. 

– Kläder ligger kvar och är blöta. Nina: köldgränsen på skolan är –15 grader. 

– Löss: Föräldrar upplever att det saknas en plan för hur luskamningen ska 
gå till. En del föräldrar tycker att vi är tillräckligt tydliga. Många föräldrar 
menar att många struntar i att luskamma sina barn. Önskemål om att skolan 



kollar upp. Utklädningskläder är ingen fara eftersom lössen dör inom 12 
timmar. Nina: vi ber er hjälpa oss och även signalera till andra föräldrar att 
detta är ytterst viktigt. 


§ 6 Trafikgruppen 
 
– Henrik Essén i Trafikgruppen berättar att de äntligen fått gehör hos 
politikerna. Blinkande lampor och varning för barn-skyltar vid 
övergångsstället där Grafikens Hus låg. Kommunen försöker även få förlängt 
50-sträckan. Fler föräldrar som är intresserade av trafikfrågor som de vill 
driva framåt är välkomna att ansluta till Trafikgruppen.

– Önskemål om hur man ska köra till och från skolan önskas. Henrik får 
skicka planen/ritningen till Stefan och så lägger vi den på hemsidan.


§ 7 Övrigt aktuellt på Gripsholmsskolan. 
 
– Se schemat som finns på Aktuellt-sidan.

– Vi har drygt 100 barn i kö till f-klasserna till hösten och 44 elever får plats 
på skolan. Skolvalet ska göras senast 30 januari.

– Öppet hus lördagen den 24 januari. Tanken är att det ska vara så vanlig 
skoldag som möjligt. Till lunch serveras korv med bröd ute på skolgården. 

– Måndag 26 januari är det Föräldramöte för F–4. Nina undrar vilka områden 
som ni föräldrar önskar att vi ska ta upp. Föräldrar: påminna om hur man ska 
köra vid skolparkeringen, lössen, maten, toaletterna. Kommer ni på något så 
skicka mejl till Nina.

– Rekryteringen kör snart igång. Vi konstaterar att de flesta lärare stannat 
kvar på skolan och trivs.

– Ulrika Ö-A och Stefan kommer att åka till  Pedagogiska Fakulteten i Vasa 
dvs till den finlandssvenska lärarhögskolan. Detta för att presentera vår skola 
och hoppas på många goda sökanden från Finland. 
– Slöjdsalen är flyttad till Eken, till ett av de röda husen uppe vid 
Läggestavägen. 

– Hemskunskapssalen börjar ta form. Susanna Larsson håller teoridelen och 
Claudia Cobello-Wideson håller i det praktiska. 
Hemskunskapsundervisningen sker på engelska. 

– Vi har rätt många elevvårdsäreden på vår skola som vi jobbar stenhårt 
med. 


§ 8 Övriga ärenden 
 
Föräldrarådet önskar träffa lokalpolitikerna och i samband med ett 
Föräldrarådsmöte. 

Inför Strängnäs kommuns rektorsträff på Gripsholmsskolan fick vi tips om att 
involvera eleverna.  



§ 9 Tidpunkt för nästa möte 
 
Tisdag 14 april kl. 19.00–20.30  

§ 10 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.  



