
Protokoll fört vid föräldrarådets möte den 28 november kl. 18.30 i Viken-
huset

Närvarande:
Ulf Jonströmer
Nina Lidfors 
Linda Saarela
Andreas Dahlin (Giraffer)
Nicklas Hjertonsson (Zebror)
Jörgen Altin (Blåvalar)
Henrik Essén (Delfiner)
Jenny Björklund (Delfiner)
Mia Willstrand (Tigrar)
Ralf Söderman (Tigrar)
Tina Ingvarsson (Leoparder) 
Gustav Ryding (Leoparder)
Sofia van Elmpt (Björnar)
Mathias Wilhelmsson (Björnar)
Alexis Birbas (Vargar)
Urban Lejerstedt Klang (Fyror)
Wim Grooten (Femmor)

1. Ansökan till skolinspektionen åk 6-9, uppföljning

Arbetsgruppen bestående av Erika Lindqvist, Jesper Waldersten, Camilla Fredriksson, 
Jens Åhman, Ulf Jonströmer och Nina Lidfors har haft fem möten under hösten. 
Arbetsgruppen har träffat politiker och kontaktat jurister för att ta reda på hur situationen 
kunde lösas och kommit fram till följande.  

• Dispens för nästa läsår har ansökts men det beviljas troligen inte.Det har funnits 
liknande fall med skolor som inkommit med sin ansökan för sent tidigare och 
dispens har inte beviljats i något av de fallen. 

• Man har också undersökt om det är möjligt att bedriva en filial under en annan 
skola i Gripsholmsskolans lokaler tills ansökan beviljas. Kommunen menar att 
detta inte är genomförbart och jurister understryker att laglig rätt till detta saknas. 

• Man har också undersökt vad som kan hända om man kör utan tillstånd tills den 
egentliga ansökan beviljas. Detta kan dock äventyra den egentliga ansökan och är 
därmed inte ett alternativ. 

Summa summarum: En hel rad olika alternativ har undersökts. Arbetsgruppen arbetar för 
närvarande på en lösning som de  tror att kommer att fungera. Hopp finns med andra ord. 
Om frågor dyker upp i detta ärende kan man hänvisa till Nina som är uppdaterad med vad 
som sker i frågan.

Fråga från föräldrarådsrepresentant: Finns risk för att få avslag på ansökan för åk 6-9?
Risken är minimal för att avslag ges eftersom lokalfrågan nu är löst.

För övrigt informerades följande i samband med denna punkt.

• Ulf informerade om att Gripsholmsviken kommer att stängas och därmed frigörs 
lokaler för Gripsholmsskolan F-9. Stängningen sker från och med den 1 december 
2012.



• Köket på Gripsholmsviken överlåts till Elsas skafferi. De kommer in som delägare i 
köket och skolmat kommer att levereras till en annan skolan också förutom 
Gripsholmsskolan.

• En av våra klasslärare har beviljats lärarlegitimation för F-6 vilket innebär att också 
de andra finlandsvenska lärarna med motsvarande utbildning har samma 
behörighet i Sverige. Vi har också en del lärare med behörighet upp till åk 9 i 
matematik, musik, no-ämnen, historia och specialpedagogik.

2. Aktiviteter utanför skoltid

Arbetsgruppen bestående av  Sofia van Elmpt, Tina Ingvarsson och  Niklas Hjertosson har 
undersökt vilka aktiviteter  man kunde ordna på eftistid med hjälp av  externa lärare/
ledare/tränare.

 Dans: Kan konstateras att det är svårt att få  tag på  danspedagoger men 
 arbetsgruppen har lyckats hitta en danspedagog som  kan hålla  dansgrupper med 
 inriktning på modern dans och jazz på eftistid. Detta kan ske torsdagar  under tolv  
 veckor  med start den  31  januari. Hon kommer att hålla två olika grupper   m e d 1 5 
 elever  i varje grupp. En grupp riktar sig till barn i åk F-2  och den andra gruppen 
 riktar sig till barn i åk 3-5. Föräldrarådet  ställde sig positivt till initiativet. 
 Konstaterades att Nina behöver ordna  så  att  lokal frigörs för detta och försäkra  sig 
 om att försäkringarna gäller vid dessa tillfällen.

 Foto: Sofia van Elmpt kan erbjuda fotokurs där eleverna får lära sig mera om  
 fotografering, bildkompisition och kamerans funktioner.  Hon kan ta 10 barn per 
 grupp och kursen  riktar  sig till elever i åk 3-5 och uppåt.  För att kunna genomföra 
 detta behöver  Sofia låna ett klassrum och elevernas datorer så att  de kan bearbeta 
 sina bilder.  Föräldrarådet ställde sig positivt till initiativet och  Nina och Sofia 
 planerar vidare hur detta ska verkställas.

 Läxläsningsklubb: En idé som  arbetsgruppen också framförde var  att  ordna en 
 läxläsningsklubb på  eftistid för  elever  i åk 3-5 några gånger  i månaden under 
 ledning av  en vuxen, i detta fall föreslogs under  ledning av  förälder. Nicklas 
 Hjertonsson kan tänka sig vara  med och dra igång detta  och ställa upp som läxhjälp 
 till att börja med. Detta var ett initiativ som föräldrarådet ställde sig positivt till.

3. Föräldrakapaciteten, uppföljning

Det finns en hel del som  föräldrarna  har erbjudit sig att ställa upp och hjälpa till med. 
Lärarna upplever också att de har  bra hjälp av  föräldrar  när det behövs. Konstaterades att 
det  får  bli en tradition att undersöka föräldrakapaciteten vid första föräldramötet varje 
läsår.

4. Hälsoprofilen och Könsuppdelad idrott, uppföljning

En diskussion har förts angående den delvis könsuppdelade idrottsundervisningen (50 % 
könsuppdelad idrott/ 50 % killar  och tjejer tillsammans) i åk 4-5. En del av  föräldrarna i åk 
5 har ifrågasatt  detta  arbetssätt  och upplevt att det påverkat elevernas motivation till 
idrott. Efter diskussioner har  kunnat konstateras att sänkningen av  elevernas motivation 
inte enbart  berott på delvis könsuppdelad idrott utan även på andra  faktorer. Elevernas 
bristande motivation tas på allvar och Nina utreder  hur motivationen i detta  fall kan 



återfås. Framöver kommer idrotten att fortsätta utövas som  tidigare, könsuppdelad hälften 
av  gångerna och tillsammans andra hälften, och  lärarna fortsätter som  tidigare med sina  
strukturerade lektionsupplägg. Ulf förtydligade att  frågan om könsuppdelad idrott helt och 
hållet är en fråga för ledningen att ta beslut om. 

Vid förra föräldrarådet ställdes frågan från föräldrahåll om skolan behöver  ge eleverna 
bullar  och saft i samband med de motionslopp som ordnas i skolan och om skolan vill 
belöna  fysisk prestation med socker. Skolan har  en hälsoprofil som en del föräldrar 
upplever  att  inte efterlevs i och med detta. Svaret var att skolan serverar saft och eventuellt 
tilltugg i samband med högtidliga tillfällen som t.ex. skoljoggen,  expeditionerna, 
nationaldagen, sommaravslutningen.  Föräldrarådet var överens om  att  det inte är fel att 
servera  saft  och bulle ibland om  kosten  (frukost, lunch, mellis) i övrigt är balanserad, vilket 
matrådet jobbat flitigt  med. Matrådet fick i uppgift  att  kartlägga, diskutera och komma 
fram med ett förslag på vad som kan serveras när vi har festligheter.

5. Trafikfrågor - övergångsstället och parkeringen

Arbetsgruppen för  trafikfrågor bestående av  Annika Grundberg, Henrik Essén, Mathias 
Wilhelmsson och Jörgen Altin har  jobbat med trafikfrågan kring parkeringen och 
övergångsstället över 223an sedan förra mötet och redovisade nu vad de kommit fram till.

Arbetsgruppen har fokuserat på två frågor; parkeringen och säker övergång över 223an vid 
Grafikens hus och har varit i kontakt med olika myndigheter.

De har varit i kontakt med slottsförvaltningen och kommit fram till följande.
• Slottsförvaltningen är intresserade av  att få  en säker övergång över  233an men 

kommer att motsätta sig alla fysiska ingrepp som stör slottet.
• Gruppen har fått en kontaktperson i praktiska frågor kring parkeringen.
• Den befintliga avgränsningen på parkeringen som ger  möjlighet till genomfart har 

trafikgruppen kommit fram  till i samråd med kontaktpersonen på 
slottsförvaltningen. Slottsfogden poängterade dock att  parkeringen som  genomfart 
är en lösning som kan komma att omprövas om slitaget visar sig bli för stort.

• Björkarna vid Grafikens hus som har skymt sikten har tagits bort.

De har varit i kontakt med slottsarkitekten och kommit fram till följande.
• Slottsarkitekten ser positivt på att området utvecklas i linje med nya verksamheter 

och ställer sig således positiv till att man ordnar med belysning på parkeringen.

Trafikverket och Strängnäs kommun har kontaktats i frågan hur  ordna säker övergång 
över 223an. Mötet gav följande.

• Kommunen bestämmer över skyltning och hastighetsbegränsningar och 
Trafikverket handhar  fysiska ingrepp. Kommunens och Trafikverkets ansvariga 
handläggare har haft kontakt med varandra om frågan om övergång av 223’an. 

• Möte har hållits med Strängnäs kommuns tjänsteman Cecilia Huss som handhar 
trafikfrågor. Hon ställer sig negativ  till  alla ingrepp som föreslogs förutom 
förbättrad belysning vid övergångsstället  och  till blinkande ljus vid 
övergångsstället. Förbättrad belysning vid övergångsstället uppges vara på  gång. I 
de frågor där  hon ställde sig negativ  hänvisade hon bland annat till att skolan inte 
ligger i direkt anslutning till vägen samt att  underlaget är för litet för  att ha ett 
övergångsställe. Kommunen anser  att  eleverna  ska ta sig över Stallarholmsvägen 
via trafikljuset vid vårdcentralen och på sikt kommer kommunen att  bygga en gång/
cykelväg från trafikljuset längs med Stallarholmsvägen mot vår skola.



• Trafikverket har  kontaktats via mail och telefon och ställer  sig hittills negativt till 
fysiska åtgärder vid övergångsstället till Grafikens Hus med delvis samma 
motiveringen som kommunen.

Föräldrarådets arbetsgrupp för trafikfrågor planerar att fortsätta sitt arbete med följande.

• Ordna möte med Trafikverket.

• Fortsätta bearbeta kommunen och politikerna i frågan kring övergångsstället.

• Underhålla kontakten med kontaktpersonen på slottsförvaltningen.

• Låta föräldrarådet diskutera om vi ska informera om en enkelriktning av lämning 
och hämtningsvarvet.

• Driva belysningsfrågan vidare nu när slottsarkitekten ställer sig positiv till detta.

Arbetsgruppen framförde även att denna goda kontakt med slottsarkitekten är en öppning 
för att fortsätta driva annat  utomhusmiljöarbete som berör skolan och undrade om det 
kunde vara möjligt  med en  ny  föräldragrupp att driva denna fråga? Beslöts att  fokus nu 
ligger på att låta trafikgruppens frågor  landa väl och när de frågorna rotts i land, kan kan 
man fokusera  på utomhusmiljöarbetet. Arbetsgruppen har förutom allt detta även 
upprättat regler för hur man ska uppträda på parkeringen. Publiceras på hemsidan samt se 
bilaga. Med detta kunde vi konstatera att arbetsgruppen gjort  ett  mycket fint arbete med 
trafikfrågan.

6. Bytardag för idrottsutrustning, uppföljning

Något datum för  Bytardag har  inte bokats in ännu. Förra året ordnades Bytardagen och 
inget  intresse fanns.  Beslöts att frågan tas upp på föräldramötena i januari för att kartlägga 
intresset  bland föräldrarna. Tipsades om  att  man kan infoga en funktion på skolans 
hemsida där man kan annonsera om man har  saker man vill byta eller sälja.  En bra idé och 
Nina utreder denna möjlighet.

7. Stödkassan, uppföljning

Nina informerade om  att 5 250 kr har  kommit in till stödkassan och pengarna har  inte 
ännu behövt användas.

8. Skolkläder, uppföljning

Vid senaste beställning av  nya skoltröjor kom  15 beställningar  från hemmen vilket är för  få 
för att vi i fortsättningen ska ha möjlighet att  få  tröjorna till billigare pris.  Eftersom 
efterfrågan i detta nu inte är  så stor så  återkommer föräldrarådet till frågan om  skolkläder 
i ett senare skede. För övrigt kan de hem som beställt tröjor hämta dem hos Maria Widoff.

9. Timplanen

Som allmän information till föräldrarna och eftersom  frågan angående timfördelningen 
kom  upp vid senaste föräldraråd, presenterade Nina skolans förslag till  timplan. Gällande 
antal lektioner i SO/NO-ämnen, svenska, bild ligger skolans timplan några procent under 
Skolverkets rekommenderade antal timmar men dock inom gränserna  för vad är  tillåten 
avvikelse från rekommendationen. Gällande antal lektioner i idrott, matematik och 
engelska ligger skolans timplan rätt  högt över det rekommenderade antalet  timmar men 



dock inom gränserna  för  vad är tillåten avvikelse från rekommendationen. Gällande 
antalet  lektioner i timplanen som  helhet, alla  ämnen ihopräknat,  ligger  skolans timplan 5,8 
% över antal lektioner som skollagen kräver. 
I anslutning till detta öppnades frågan om  vilka språkval som ska prioriteras när 
språkvalen blir  aktuella  i åk 7-9. Beslöts att man, genom  att skicka ut en enkät, undersöker 
vilka språk av  spanska/franska/tyska  som  föredras bland de berörda åldersgrupperna/
familjerna när detta blir aktuellt.  

Nya ärenden initierade av föräldrarådets representanter

10. Nya ärenden

Policyn om att inte ha med godis och kakor vid utflykter efterlevs  inte alltid. Barn har 
med sig godis och läsk hemifrån på utflykter trots att man inte får det.
Hemmen påminns om att man inte har med sig godis och läsk på utflykter. 

Ytterkläder: Det är oordning och trångt i klädhallarna.
Detta har också åberopats av  några lärare. Vi är  medvetna om  att det är  trångt i 
klädhallarna. Ett alternativ  för att få mer utrymme är att anordna klädkrokar  och hyllor i  
korridorer (gäller främst Viken) vilket brandmyndigheten inte gillar. Brandmyndigheten 
uppmanar oss att så långt som  möjligt undvika att hänga  kläder i korridorerna med 
hänvisning till brandsäkerheten. 

Hur ser torksituationen ut nu inför vintern?
Sex  torkskåp färdiga  att användas finns utplacerade runt om i skolan. Två i Vikens 
bottenvåning, två på andra våningen i Viken och två i källaren i Flygeln.

Ljudnivån i matsalen; Finns det planer på ljudisolera matsalen mera så att barnen kan 
få prata på lunchen ?
Ytterligare ljuddämpning kan ordnas men vi kommer  dock ha  kvar regeln att man pratar 
lågmält  i matsalen.  Vi hade en inkörningsperiod i början av  detta  år  när  det skulle vara helt 
tyst och detta har  efterhand luckrats upp. I dagens läge får man får prata i matsalen men 
detta ska ske lågmält för att det ska vara lugn och ro under lunchen. Kom  gärna och bilda 
er  en  uppfattning om  stämningen i matsalen om ni föräldrar upplever  situationen som 
olustig.

Vad är rutinen kring borttappade kläder?
Gällande oordning och borttappade kläder repeterades de tre uppsamlingsställen  för 
borttappade kläder som finns runt om i skolan; i hylla utanför matsalen, utanför 
omklädningsrummen, i grön tunna  utanför Blåvalarnas klassrum  samt på andra våningen 
i Viken. Avslutningsvis kunde konstateras att för att få ordning på problemet kan vi:
• vara noga med att märka alla kläder.
• träna barnen i att hålla reda på sina kläder.
• i slutet av varje termin plocka fram kvarglömda kläder till påseende.

Julfesten på helgen, hur tänkte ni då?
Julfesterna ordnas denna gång på en lördag och  detta kompenseras med en ledig  klämdag  
i vår. Föräldrarna får tycka till om detta i läsårsutvärderingen som  görs i slutet av  varje 
läsår.



Det är ibland så att alla inte får vara med på lika villkor i spel ute på gården på Eftistid.
Nina hälsar till Eftispersonalen och också till lärarna att de behöver vara  observanta på vad 
som  händer på fotbollsplanen och  så att laguppställningar  inte görs till fördel för någon 
eller några. Alla ska ges en chans att få vara med på lika villkor. 

11. Övriga ärenden

12.  Tidpunkt för nästa möte
Tisdagen den 12 mars kl. 18.30 i Tigrarnas klassrum.

13.  Mötets avslutande
Föräldrarådets ordförande Ulf Jonströmer avvek kl. 20.00 så rådets vikarierande 
ordförande Mathias Wilhelmsson tackade alla deltagare och förklarade mötet avslutat kl. 
20.45.


