
�         

Protokoll fört vid Föräldrarådets möte den 30 maj 2017

Närvarande: Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Juho Friberg, Katarina Hedman, Simon Karlsson, 
Staffan Granfors, Sofia Manninen, Mari Jonsson (Järvarna), Marie Andersson (Lodjuren), Michael 
Ericsson (Lodjuren), Sara Nordgren (Isbjörnarna), Hanna Troeng (Pingvinerna), Johan Bojestig 
(Pingvinerna),  Stefan Berglund (Ugglorna),  Maria Josefsson (Ugglorna), Anna Lyckström 
(Örnarna), Miranda Lagerström (Rävarna), Christine Aurenius (Girafferna), Peter Asplund 
(Zebrorna), Johan Callin (Blåvalarna), Mattias Holmberg (Delfinerna), Anders Swärd (Delfinerna),  
Jennifer Knipe (Tigrarna), Björn Näslund (Leoparderna), Susanne Wilhelmsson (Klass 7B), Jonas 
Malmqvist (Klass 7V), Philippe Thibault (Klass 7V), Daniel Hårdstedt (Klass 8) 

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:
-Ventilationen: Det sker regelbundna kontroller och värdena vid den senaste mätningen var ok.
-Ingenting övrigt för uppföljning.

3. Trafikgruppen har ordet: 
-Medlemmar ur Trafikgruppen informerar om sitt arbete bl.a hur trafikflödet vid skolan ska lösas på 
bästa sätt. Information gällande detta finns på hemsidan. De flesta följer detta på ett bra sätt men en 
påminnelse behövs. Trafikrådet vill gärna ha in förslag på vad som förväntas av dem. Förslag mailas 
till Katarina katarina.hedman@gripsholmsskolan.se  som sedan vidarebefordrar förslagen till 
Trafikrådet.

-Kommunen har godkänt målning i gatan vid övergångsställena och vid IP. Svar från Vägverket 
inväntas då de måste godkänna detta.

-Mötets ordförande Ulf Jonströmer tackar Trafikgruppen för deras engagemang och mycket gedigna 
arbete. Det är bra om en av medlemmarna i Trafikrådet är med vid Föräldrarådets möten.

-Katarina och Juho har haft ett möte med SFV gällande Slottsparkeringen och hur 
parkeringssituationen där bäst ska lösas. SFV kommer komma  upp med ett förslag som sedan 
presenteras för Föräldrarådet.
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4. Aktuellt på GHS:
-Gripsholms förskola från augusti 2017: Information om förskolan finns på skolans hemsida under 
fliken -Gripsholms förskola.

-Gripsholmsskolans högstadium på Campusområdet från augusti 2017: Campusområdet är beläget i 
de föredetta hotellbyggnaderna som tillhör Gripsholmsviken. Juho informerar om 
ombyggnationerna som fortskrider som planerat. Det är stora kostnader för att färdigställa Campus. 
Det som kräver mest arbete och är väldigt kostsamt är installationen av ventilationen i byggnaderna. 
Ett stort tack till Ulf Jonströmer som finansierar detta. Den personal förutom lärarna som kommer 
finnas i Campusbyggnaderna är: Juho Friberg-biträdande rektor,  Ia Husberg- biträdande rektor samt 
lärare, Camilla Wandin-stödperson samt kanslist, Malena Saarman-speciallärare, Maria  Zinovjev 
Altebo-kurator och Lotta Franzén-SYO.

-Nyanställningar inför 2017-2018: Tre nya manliga lärare och en ny kvinnlig lärare har anställts: 
Jesper Lagerström - undervisar i hemkunskap, svenska, bild, slöjd och idrott. Thomas Jacobsson - 
undervisar i matematik och fysik. Frida Hästbacka - speciallärare. Javier Goicoechea - undervisar i 
spanska. En förälder nämner i samband med detta att vår nuvarande spansklärare (som tyvärr ska 
sluta) Amin Boutra har gjort ett fantastiskt arbete och är mycket omtyckt, tack Amin!

-Återkoppling från Skolinspektionens besök: Det enda nedslaget Gripsholmsskolan fick var att det 
måste finnas en psykolog som arbetar förebyggande på skolan.

5. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar:
-En förälder i Lodjuren önskar att vi ska informera bättre om att Gripsholmsskolan är en nötfri 
skola.
-En förälder till barn på högstadiet önskade att barnen ska få vara barn så länge som möjligt, att vi 
inte ska ändra på så mycket regler med skor, kläder, raster mm  bara för att de börjar högstadiet.

6. Grupparbete i anslutning till föräldrarnas brainstorming på det förra mötet:
-Dela upp föräldrarådet i Fsk-Åk 3 och Åk 4-Åk 9: Skolans förslag är att fortsätta med ett 
gemensamt möte som på slutet av mötestiden delas upp i två grupper.

-Empati (fokus). En del i detta råd där vi öppet kan kommunicera kring vikten av att visa empati. 
Exemplifiera/möjligen lyfta uppkomna problem. Hur man som förälder gemensamt kan uppmuntra 
en empatisk anda.

-De förslag som fick flest röster när det gäller föreläsningar var följande:
1.  Föreläsning för barnen: -Hälsa & ideal
2.  Föreläsning för föräldrar: -Barns självkänsla och -Hur hantera sociala medier.
3. Förslag på diskussionsämnen i Föräldrarådet: -Hur behålla den ”lilla skolan” när vi växer.

7. Övriga ärenden:
-Placering av klasserna inför ht: F-klass - Åk 2 i Vikenhuset, Åk 3-4 i södra flygeln, Åk 5-6 i norra 
flygeln, Åk 7-9 i Campus området.



-Datoranvändande: Ett forum där föräldrar kan byta erfarenheter. Föräldrarådet kan bjuda in och vår 
lärare Simon Karlsson kan föreläsa.  Ulf föreslår en Workshop. 

-Utrymmen för Eftis: En förälder undrade om  Eftis kommer hålla till i samma byggnad som barnen 
har sina klassrum. 

8. Mötets avslutande:

Katarina Hedman, mötessekreterare


