
Protokoll fört vid föräldrarådets möte den 31 januari kl. 18.30 i Viken-huset

Närvarande:
Ulf Jonströmer
Nina Lidfors 
Linda Saarela
Katarina Åhman
Ulrika Hedman Norén
Sofia van Elmpt
Lisa Furunäs
Lars Rosenqvist
Anna Ingbro
Annika Grundberg
Jeanette Persson Stüben
Charlotte Svärdskog
Stina Franzén

1. Bakgrund

Skolans rektor Nina Lidfors och framför allt Gripsholmsskolans styrelseordförande, Ulf 
Jonströmer, upplever att en regelbunden kontakt med föräldrar till elever i skolan berikar 
deras arbete med utvecklingen av  skolans verksamhet. Genom att upprätta ett föräldraråd 
vill man främja ett ömsesidigt utbyte av synpunkter och information gällande skolan och 
dess verksamhet. 

2. Syftet med föräldrarådet
! 2.1 Ömsesidigt informationsutbyte mellan skola och föräldrar
! 2.2 Ökad förståelse bland föräldrar kring skolans verksamhet och ekonomi
! 2.3 Ökat engagemang från föräldrar i skolans verksamhet
! 2.4 Ökad kunskap bland föräldrar i skolans ekonomi och hänsyn till 
! myndigheter
! 2.5 En kanal för föräldrar i att förbättra skolan

3. Val av föräldrarådet - formalia

Föräldrarådet sammankallas en gång per termin vilket innebär 3 gånger per läsår.

Beslöts att föräldrarådets protokoll publiceras på skolans hemsida för att göra den 
information som tas upp så transparent och tillgänglig som möjligt för alla skolans 
föräldrar.

En del av deltagarna i föräldrarådet framförde att det kan vara bra att definiera vad 
begreppen klassmamma och klasspappa innebär och vad som ska ingå i dessa uppgifter 
samt vem som ska stå för att ordna klassaktiviteter. Förslagsvis kunde klassmamman och 
klasspappan vara klassens representanter i föräldrarådet medan klassaktiviteterna 
koordineras av övriga föräldrar. De krav som ställdes från Nina och Ulfs sida var att varje 
klass ska representeras av en man och en kvinna och att en av dessa ska vara redo att 
representera klassens föräldrar i föräldrarådet under två års tid. Ulrika Hedman Norén och 
Jeanette Persson Stüben fick i uppgift att utforma en rutin för hur föräldrarådet ska 
tillsättas till nästa föräldraråd. Synpunkter på hur föräldrarådet väljs tas gärna emot per e-
post: jea_stuben@yahoo.se eller annaulrikahedman@hotmail.com .
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4. Aktuella frågor för diskussion

Fina diskussioner fördes vid mötet och många goda ideér och utvecklingsmöjligheter 
fördes fram. Nedan sammanfattas de ideér och synpunkter som framkom.

Utflykter och resor: Utflykter och resor från skolan blir oftast kostsamma. I föräldrarådet var 
man överens om att en rutin för vad som gäller när utflykter och resor från skolan ordnas. 
Frågor som bör klargöras är hur ekonomiska aspekter ordnas såsom vem som betalar vad 
och hur mycket skola respektive hem betalar samt möjligheten till en kriskassa som kan 
tillgås om det finns familjer som inte har möjlighet att betala sin del i resan eller utflykten. 
Charlotte Svärdskog och Linda Saarela fick i uppgift att utforma en rutin för vad som ska 
gälla när utflykter ordnas till nästa föräldraråd.

Föräldraföreningen: Aktiviteten i föräldraföreningen har varit sparsam hittills men 
konstaterades nu att det kunde vara bra om föreningen konstituerade sig.

Inventering av föräldrakapacitet: Mycket glädjande är att det finns en stor kapacitet att 
hjälpa till på olika sätt bland Gripsholmsskolans föräldrar. Fördes fram att man i klasserna i 
samband med föräldramötet varje höst inventerar vilken kapacitet som finns i just den 
klassen, d.v.s. vilka som frivilligt kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till och vad man kan 
bidra med. Någon kanske är busschaufför och har möjlighet att ordna förmånlig transport 
till utflykter eller dylikt, en annan kanske har möjlighet att följa med på utflykter medan en 
tredje kanske kan ordna med något studiebesök. Det är mycket viktigt att vi tar tillvara den 
kapacitet och vilja att hjälpa till som finns bland föräldrarna eftersom många gärna hjälper 
till. Lärarna ska våga höra sig för oftare när det blir dags för t.ex. utflykter eller 
specialteman.

Ersättning för bränsle när föräldrar skjutsar: När man som förälder ställer upp  och skjutsar 
inom ramen för skolans verksamhet får de tanka på skoalns Statoil-kort för motsvarande 
mängd bränsle som gått åt.

Synpunkter till föräldrarådet: Om man som förälder har synpunkter som man vill att 
föräldrarådet tar upp på sitt möte kontaktar man sin klassmamma eller klasspappa som för 
saken vidare till föräldrarådet.

Matrådet: Matrådet får gärna synas tydligare på skolans hemsida. Flera av föräldrarna har 
upplevt matrådet som ganska anonymt. Tydligare information om matrådet och vem man 
kan kontakta när man har frågor och synpunkter gällande skolmaten på hemsidan.

Kontaktlistor till föräldrar: En mer frekvent uppdatering av kontaktlistorna till föräldrarna 
efterlystes också. 

Praktiska och organisatoriska frågor: En del organisatoriska frågor gällande klädförvaring 
och belysning på parkeringen togs även upp. Konstaterade att klädförvaringen underlättas 
betydligt när de evakuerade klasserna från flygeln kommer in i sina utrymmen tillbaka. 
Situationen gällande belysningen på parkeringen har tagits tag i av en grupp föräldrar.

Samarbete med Mariefredsskolan: Ett samarbete med Mariefredsskolan efterlystes t.ex. 
genom att ordna friluftsdagar tillsammans. Längre upp i klasserna kan det finnas risk för 
motsättningar mellan skolorna och för att undvika att detta sker borde ett samarbete 
komma igång så fort som möjligt. Det finns erfarenheter bland medlemmarna i 



föräldrarådet av polarisering från tidigare vilket förstås kan undvikas eller åtminstone 
lindras genom samarbete mellan skolorna.
Synpunkter på eftisverksamheten: En del föräldrar upplever att det är dålig koll när de 
hämtar sina barn på eftis. Det är även svårt att få tag i personalen på eftis och sällan får 
man bekräftelse på sjukanmälningar eller övriga meddelanden. Konstaterades att ett ok 
räcker som bekräftelse på att meddelandet kommit fram.

Anledning till oro?: Ulf tillfrågades även om det fanns orsak att oroa sig för skolans 
ekonomi vilket han klargjorde att det inte fanns. Målsättningen är att skolan skall gå runt 
nästa år när största delen av  de stora investeringar som krävs vid uppstarten av  en ny 
skola är avklarade. Att ta in andra sponsorer i verksamheten är inte aktuellt. Mer om 
ekonomin på nästa möte.

Sammanfattning av synpunkter: Mötet avslutades med en presentationsrunda där alla 
medlemmar i föräldrarådet uppmanades att presentera sig själva samt lyfta fram skolans 
styrkor och utvecklingsmöjligheter. Framkom att föräldrarna är mycket nöjda med det 
engagemang som finns i lärarkåren på skolan. Utvecklingsmöjligheterna var av praktisk 
karaktär och rörde klädförvaring och parkering. Upprättandet av ett föräldraråd upplevdes 
som positivt och man ansåg att föräldrarna genom detta blir mer insatta i de utmaningar 
skolan hamnar . På så sätt kan föräldrarna vara en kraftkälla som kan hjälpa till att agera 
när det behövs. Med ett gott samarbete och god kommunikation
kan vi skapa grupper eller efterfråga personer som kan engagera sig i frågor
av praktisk karaktär t.ex. kring parkering, övergångsställ osv.

5. Nästa möte

Föräldrarådet sammanträder nästa gång tisdagen den 8.5 kl. 18.30 i 4:ornas klassrum i 
Vikenhuset.


