
Ärendelista inför Föräldrarådets möte tisdagen den 7 nov 2017 kl 
19-20.30 i Gripsholmsskolans matsal. 

1. Mötets öppnande och genomgång av formalia 
- Ulf Jonströmer, ordförande 
- Katarina Hedman, sekreterare 
- Protokollet justeras av samtliga medlemmar i Föräldrarådet genom utskick i mail 

2. Aktuellt på Gripsholmsskolan 
- Gripsholms förskola, förskolechef Annika Bärnlund 
- Gripsholmsskolans högstadium, biträdande rektorerna Juho Friberg och Ia 

Husberg 
- Aktuellt på Gripsholmsskolan, rektor Nina Lidfors 

3.  Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar 

4. Gruppdiskussion utgående från Föräldrarådets utarbetade diskussionsförslag 
under det förra skolåret: 
”Internet och sociala medier - hur påverkas barnen av skärmtid?” 

(Till kännedom, diskussionsämnen föreslagna av förra årets Föräldraråd:

Föreläsningar för barnen:  
-  Dataspelsberoende och dylikt. 
-  HLR. 
-  HBTQ-frågor - föreläsning för elever.
-  Olyckan är framme, vad gör jag? 
- Yngre barn: Varför finns åldersgränser på spel och filmer? 
- Nätet och sociala medier, utsatthet och risker. 
- Hälsa och ideal - Äta för att orka / kost och motion
- Källkritik - allt på nätet är inte sant.
- Droger - Internet .
- Flyktingläger och världskonflikter.
- Förebilder som avviker från normen.
- Miljöfrågor.
- Hur hantera sociala medier. 



Föreläsningar för föräldrar: 
- Barns självkänsla.
- Hantera vikt och utseende-frågor.
- HLR.
- Vad innebär föräldraskap? Gränsdragning, det är viktigare att vara förälder än kompis!
- Flyktingläger och världskonflikter. 
- Förebilder som avviker från normen.
- Miljöfrågor.
- Hur hantera sociala medier.
- Hur påverkas barnen av ”skärmtid” i olika åldrar? Hur hittar man en bra balans i vardagen. 

Forskningsanknuten föreläsning.
- Teknik / Programmering / Matematik för yngre barn.
- Empati.

Förslag diskussionsämnen i föräldrarådet: 
- Kost / hälsa.
- ”Hur behålla den ”lilla skolan” när vi växer.
- Trafiksituationen - Vilka är med i trafikgruppen? Representant på föräldrarådet. 

- Skyltar 
- Barnens beteende i trafiken 

- Föräldrarådet kan agera stöd till skolan i frågor där man behöver fatta beslut och få stöd i det (t 
ex mobilförbud), även diskutera och ta in synpunkter. 

- Skicka ut info om frågor innan mötet och sätt vid behov av mötestid för diskussion. 
- Hur utnyttjar vi föräldrarnas kompetens (i skolan)?  

”Grej of the day” - Föräldrar kommer in och berättar om en kort sak 5-10 min i början av dagen. 

Allmänna förslag: 
- Dela upp föräldrarådet i Fsk - Åk 3 och Åk 4 - Åk 9.
- Empati (Fokus). En del i detta råd där vi öppet kan kommunicera kring vikten av att visa empati. 

Exemplifiera / Möjligen lyfta uppkomna problem. Hur vi som föräldrar gemensamt kan 
uppmuntra en empatisk anda.)

5. Övriga ärenden 

6. Mötets avslutande  

Väl mött allesammans, 

Ulf Jonströmer  Nina Lidfors 
Ordförande   Rektor   


