
 

Protokoll fört vid Föräldrarådets möte den 30 september 2014 

Närvarande: 

Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Stefan Häggman, Christel Fors, Katarina Hedman, Maria 

Svedberg (klass 7), Christer Zettervall (klass 6), Anna-Carin Törenholt (klass 6), Madelaine 

Thibault (klass 5-Vargar), Peter Asplund (klass 5-Vargar), Christina Jönsson (klass 5- Björnar), 

Adriana de Carvalho Dias Thåström (klass 4-Tigrar), Jesper Waldersten (klass 4-Tigrar), 

Marika Lindarck (klass 4-Leoparder), Benny Hygrell (klass 4- Leoparder), Therese Burns-

Howell (klass 3- Delfiner), Jonas Helander (klass 3-Blåvalar), Carin Ebbesdotter (klass 2-

Zebror), Nicklas Hjertonsson (klass 2-Zebror), Lena Hammarsten (klass 2-Giraffer), Henrik 

Willstrand (klass 2-Giraffer), Jessica Söderström (klass 1-Hjortar), Lena S Toribio-Jansson 

(klass 1-Rävar), Benny Eklund (klass 1-Rävar), Christina Hygrell (f-klass-Örnar), Gunnar 

Swedin (f-klass-Örnar), Catrin Aleby (f-klass-Ugglor), Magnus Ström (f-klass-Ugglor) 

 

1. Formaila: 

-Mötets ordförande: Ulf Jonströmer 

-Mötets sekreterare: Katarina Hedman 

-Föregående mötes protokoll är justerat och godkänt 

 

2. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar 

-Fotbollsplanen: Det är mest pojkar som spelar, Vargar och Björnar dominanta. Tre flickor på 

skolan som är utbildade fotbollsdomare kommer att döma matcherna på rasten på 

måndagar och onsdagar, på fredagar är det fritt spel. Tisdagar och torsdagar kommer Ulrika. 

Ö och Linda.K att ha Röris på rasten. 

http://gripsholmsskolan.se/


-Skolfotograferingen: Företaget har fått mycket kritik bl.a i DN. Vissa föräldrar har känt sig 

påtvingade att köpa foton. Beslut fattat av Föräldrarådet: Nästa läsår kommer endast 

klassfoton och stora skolbilden att tas ej individuella foton. 

-Låsta ytterdörrar på mornarna: Att skolans ytterdörrar är låsta på mornarna beror på 

brandsäkerheten. Inga barn får vistas ensamma inne i någon byggnad. Södra flygelns 

ytterdörr är upplåst varje morgon (Morrispersonal finns på plats). Där kan väskor lämnas vid 

regn även toaletten kan användas vid behov. Detta har diskuterats i Föräldrarådet tidigare, 

beslut togs då att detta var en bra lösning. 

-Kläder i omklädningsrummen hamnar ibland på villovägar: Anita och Barbara har gjort i 

ordning vårt ”lost and found” rum. Där är nu alla upphittade kläder snyggt upphängda på 

galgar eller hopvikta i prydliga högar. Lättöverskådligt och bra, värt ett besök. Jessica 

Söderström (mamma i Hjortarna) kommer att förse skolan med fler galgar vid behov, tack 

Jessica. 

-Stipendierna: Det saknas idag information om stipendier till föräldrar. Det är önskvärt att 

det står om syftet med stipendier och vad skolan vill uppnå med stipendieutdelningen på 

Gripsholmsskolans hemsida. Det bör också stå vad som krävs från barnen för att få ett 

stipendium. Idag kan en flicka få ett stipendium för att hon är en god kamrat och en pojke 

för att han räknat mycket i matteboken. Svårt att barnen ska känna sig utvalda eller inte 

valda när beskrivningen stämmer in på så många barn. Om det ska delas ut till en i varje klass 

så blir fördelningen ojämn. Det går sällan 10 flickor och 10 pojkar i varje klass. Enstaka barn 

blir då utan stipendier under skoltiden medan andra barn kan få flera stipendier. Detta 

kommer skolan att se över inför nästa stipendieutdelning. 

-Elevråden: En förälder tycker att det är bra om lottdragning kan ske om vilka som ska 

representera klassen. Inte bra om barnen själva får välja risken finns då att de som är 

”populära” alltid blir valda. 

-Läxor: Läxhjälp finns på Eftis tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 15.30-16..30. 

-Pingisbordet: Önskemål om att pingisbordet ska stå under tak. Den möjligheten finns tyvärr 

inte. 

-Belysningen: Synpunkter om att elbelysningen vid parkering och skolgård är undermålig har 

inkommit från föräldrar. Som en tillfällig lösning kom det ett förslag om solcellsbelysning 

som ser ut som stenar. Stefan undersöker om detta är möjligt och kan godkännas av 

Slottsfogden. 

-Fruktstunden på förmiddagarna: Riktlinje för detta: Frukt eller grönsak får medtagas 

ingenting annat. 

3. Trafikfrågorna – status från Trafikgruppen: 



Rektor Nina läser upp ett mail från Trafikgruppen där de redovisar hur läget ser ut just nu. 

Vid intresse kan alla föräldrar på skolan få ta del av informationen i mailet med hjälp av 

kanslist Katarina. Ett stort tack till Trafikgruppen för deras arbete. Nya intressenter för 

Trafikgruppen efterlyses. Jonas Helander (pappa i Blåvalarna) ställer upp på detta, tack 

Jonas. 

Ett önskemål kom upp om att se över möjligheten att på mornarna ha personal från skolan 

stående vid övergångsstället där Grafikens hus tidigare låg. 

4. Aktuellt på Gripsholmsskolan: 

-Ulf Jonströmer påtalar att skolan har fått mycket positiv publicitet den senaste tiden. 

Särskilt i Finland har skolan omtalats mycket positivt i lärarkretsar. Bra PR är väldigt viktigt 

vid rekryteringen av nya lärare till skolan. 

-696 barn står i dagsläget i kö till Gripsholmsskolan. 

-Mycket hög procent behöriga lärare på skolan. 

-Inger Pripp ny utbildningschef i kommunen har varit på besök på vår skola. 

-Ny  biträdande rektor på skolan: Stefan Häggman. 

-Nytt för i år är ansvarsfördelningen mellan skolan, eleven och hemmet. Ett dokument 

gällande detta delades ut på föräldramötena. Finns även att läsa på skolans hemsida under 

rubriken -Skolans policyn. 

-Heartware-gruppen (Ulrika.Ö, Julia, Lottie, Juho, Uffe och Staffan) inbjuder skolans föräldrar 

till en kväll med skolans mentor Renata Chlumska. Information finns på hemsidan. Skolan 

har numera också en läroplan i Heartware. Den finns på hemsidan. 

- Bestigning av Kebnekaise för åk 9. Efter information från en förälder i Föräldrarådet 

framkom det att man måste vara ute i god tid för att boka en guide till detta. 

-Nytt för åk 7-9: En hälsolounge i skolans restaurang 1777. Pulsträning på rasterna inför 

nästa läsår. 

5. Köket & ärenden kring måltiderna på skolan: 

-En egen kock anställs av skolan fr.o.m den 1/1-2015. 

- Det är mycket frågor gällande skolmaten. Klasslärare Uffe upplever att matvanorna i en av 

klasserna tyvärr har blivit sämre. Många av eleverna kommer till skolan hungriga – Se till att 

era barn äter ordentligt. Barnen ratar många gånger maten innan de ens provat den. Uffe 

upplever att det är ”inne” att inte äta så mycket. En förbättring i klassen har märkts sedan 

det skrivits om problemet i klassens veckobrev. En förälder föreslår att vi ska utnyttja Renata 



Chlumska gällande detta. Renata kommer ta upp vikten av att äta ordentligt när hon besöker 

skolan den 8 oktober.  

6. Övriga ärenden: 

-Rektor Nina tackar Ulf och Cynthia Jonströmer för att iordningställandet av södra flygeln har 

varit möjlig. 

-Föredragshållare: Utnyttja föräldrars kontaktnät för att få föredragshållare till skolan. 

-En föredragshållare är inbjuden för att informera föräldrarna i åk 5-7 om droger. 

-Facebookgruppen ”Vi i Mariefred”  är ett bra forum för att hitta information om vad som 

händer bland ungdomarna i Mariefred. Mariefred har tyvärr blivit ett tillhåll för ungdomar 

med droger.    

7. Tidpunkt för nästa möte: 

20 januari 2015 kl 19.00 

8. Mötet avslutas: 

Katarina Hedman, mötessekreterare 

 

 

 

 

 


