Protokoll för vid Föräldrarådets möte den 19 november 2019
Närvarande: Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Ulrika Pernå, Ann-Cathrine Helling, Emma Vesterlund,
Camilla Wandin, Hanna Boström (Förskolan, Hemuler), Sara Grimlund (Förskolan, Mumintroll),
Michaela Hildebrand (Förskolan, Mumintroll), Hanna Troëng (F-klass Björnar), Gustav Orrvik (Fklass Vargar), Linda Hietala Arnesson (F-klass Vargar), Carl Crafoord (åk 1 Myror), Anne-Sophie
Wallin (åk 1 Myror), Camilla Callenmark (åk 1 Nyckelpigor), Anders Runesson (åk 1 Nyckelpigor),
Cathrine Ohlin (åk 2 Ekorrar), Anna Åberg (åk 2 Ekorrar), Lars Gyrulf (åk 2 Igelkottar), Sina
Granath (åk 3 Järvar), Stellan Rydin (åk 3 Lodjur), Catrin Aleby (åk 3 Lodjur), Maria Remén (åk 4
Isbjörnar), Thomas Östholm (åk 4 Pingviner), Lars Lindgren (åk 5 Ugglor), Anders Lindahl (åk 5
Ugglor), Annika Grundberg (åk 5 Örnar), Johanna Piri (åk 6 Hjortar), Johan Blomgren (åk 6
Hjortar), Ida Östlund (åk 6 Rävar), Susan Westerberg (åk 6 Rävar), Bo-Henric Carlsson (åk 7A),
Carin Öberg Hebbesdotter (åk 7A), Petra Larsson (åk 7A), Peter Asplund (åk 7B), Cecilia Ödberg
(åk 7B), Elliot Freed (åk 8 Blåvalar), Åsa Ottenäs (åk 8 Blåvalar), Ylva Lennmark (åk 8 Delfiner),
Marie Douhan Seabra (åk 8 Delfiner), Fredrik Hed (åk 9 Leoparder), Gustaf Ryding (åk 9
Leoparder), Joakim Grundberg (åk 9 Tigrar), Staffan Ekberg (åk 9 Tigrar)

1. Formalia
- Mötets ordförande: Ulf Jonströmer
- Mötets sekreterare: Camilla Wandin
- Föregående mötes protokoll är justerat och godkänt

2. Rektor har ordet
Rektor Nina inleder med att berätta att hennes man gått bort i början av oktober efter 4 års sjukdom,
Nina ber att föräldrar fortsätter att i första hand kontakta de biträdande rektorerna.

3. Aktuellt på Gripsholmsskolan
Åk 7-9 biträdande rektor Ann-Cathrine Helling

- IUP-samtalen avklarade på 7-9.
- Lärarna bedömer prov och större skoluppgifter direkt med koppling till ämnesmatrisen. De långa
-

-

omdömena ersätts med omdömen/feedback per slutförd uppift.
Ämnesvarningar delas ut nu i dagarna, viktigt att ni föräldrar låter oss på skolan arbeta och skapa
de bästa förutsättningarna för att era barn ska få godkända betyg.
Läxhjälp finns för våra högstadieelever som våra resurslärare Magnus Lundgren och Gaurav
Singla driver. Alla elever på högstadiet är välkomna fram till kl 16,00 tisdagar, torsdagar och
fredagar. Vi hoppas att fler elever väljer att delta.
Önskemål om att läxläsningen ska pågå till 16,30 för att anpassas efter busstabellen.
Nina: Vi ser över om det är många elever som skulle utnyttja detta.
Åk 7 har blandats till nya klasser, blandad feedback.
Klass 7As föräldrarådsrepresentant Petra Larsson:
Önskemål från föräldrar och elever om att få klassindelningen tidigare.
Vissa anser att det är få elever som har flyttats om så de gamla konstellationer finns kvar, vissa

tycker tvärt om.
Det har framkommit att vissa elever känner sig otrygga i de nya klasserna.
Ann-Cathrine: Mentorerna och kuratorerna jobbar med klasserna, vi ber er föräldrar till dessa
barn som känner otrygghet kontakta mentorerna eller skolkuratorerna Maria och Ida.
Nina: Vi har erfarenhet av att inte dela upp klasserna, vi får ställa de här alternativen mot
varandra. Vi ska se över hur vi delar upp klasserna inför nästa läsår.
Ulf: Vid alla förändringar blir det en ny situation som vissa är mer eller mindre nöjda med.
Tanken är att förändra förutsättningarna för de sista tre åren eleverna har på skolan.

- Grön flagg-projektet jobbades hårt med förra skolåret och nu är flaggan hissad på innergården.
-

Den visar att vi är certifierade, vilket vi alla firade på Grön flagg-dagen den 11 november.
Vi får snart flytta in 600-huset på Campus där högstadiet kommer få tillgång till en bildsal, NOlaborationssal, data-sal samt en slöjdsal för textil, trä och teknik.
Förskoleklassen har huserat i Eken, när de flyttar in i 600-huset kommer cafeterian för högstadiet
åter tas i bruk.

Åk F-6 biträdande rektor Ulrika Pernå berättar om byggprojekten på Gripsholms förskola
samt Gripsholmsskolan

- Vi blev av med 125 datorer i somras vilket lett till att vi i nuläget har 1 dator på 2 elever i åk F-5.

-

Återuppbyggandet av datorlagret kommer ske successivt. Skolan får inte tillbaka något på
försäkringen då det inte syns några inbrottstecken. Datorerna förvaras i nuläget i ett rum i
förskolans del av Vikenhuset, det kommer bli ett datorrum i övre delen av Vikenhuset under
jullovet.
Innegården har fått två nya konstgräsplaner,
Det kommer byggas ett staket bakom Norra flygeln.
Slottet vill ha fri passage bakom Södra flygeln samt Vikenhuset, staketet kommer flyttas.
Förskolans matsal finns i Vikenhusets nedre plan kommer att kompletteras med ljudplattor i taket
för att förbättra ljudnivån i lokalen.
Förskolans toaletter kommer att renoveras/byggas om för att passa verksamheten bättre.
Värme och ventilations-systemet kommer åtgärdas för att få ett jämnare inomhusklimat
Ljusisolering mellan idrottssalen och klassrummen ovanför.
Innan sommaren renoverades skorstenarna på flyglarna.
Belysning i omklädningsrummet och Ugglorna har åtgärdats.

Förskolan, förskolechef Emma Vesterlund
Förskolan har utökats till 96 barn under hösten, där man jobbar i 4 grupper med 48 stycken 4åringar och 48 stycken 5-åringar.
Förskolan väntar ivrigt på att de nya ombyggnationerna ska bli klara på Campus dit 5-åringarna
flyttar efter nyår.
Ulf: Vissa projekt har dragit ut på tiden.
Förskolan fick en knagglig start då förskolans personal fått till sig att alla barn skulle skolas in
under augusti månad vilket är en miss från ledningen. Ombyggnationen är en åtgärd för framtiden.

Nina: Vi i ledningen tar på oss ansvaret för förskolans inskolningsperiod.
Delar av personalen deltog i en Kick-off under inskolningsperioden samt att ombyggnationen blev
försenad ledde till att förskolans inskolningen inte blev så bra som den kunnat bli.

4. Trafikgruppen har ordet
Annika: Ingenting nytt att framföra från trafikgruppen.
Ann-Cathrine: Det hölls ett möte tillsammans med SFV, kommunen, trafikgruppen samt
representanter från skolan 1 april där vi fick en plan för slottsparkeringen som skulle gälla
förutsättningsvis att det gick att flytta järngrindarna vid infarten till slottsparkeringen närmast stan.
Man ändrade trafikmärken men flyttade inte järngrindarna vilket skapat förvirring.
Det gamla trafikflödet gäller fortfarande.
Man får inte köra upp till Campus. Bilen ska parkeras på slottsparkeringen, man får dock inte
parkera vid vändplatsen.
Belysningen på slottsparkeringen fungerar inte.
Administratörerna Camilla Wandin och Katarina Hedman anmäler alltid till SFV när de får
information om att det inte fungerar som det ska.
Nina: Samma fråga i 10 år och det är trist att det inte blir bättre, när alla ombyggnationer är klara är
detta en fråga vi måste ta tag i.
Det kommer kallas till ett nytt gemensamt möte med SFV, kommunen, trafikgruppen samt
representanter från skolan för att diskutera dessa frågor.

5. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar
F-klass Björnar:
- Föräldrar med barn i olika årskurser efterfrågar en struktur hur man delger scheman samt
bokning av IUP-samtal så alla lärare gör samma.
Nina: Vi kan komma överens om ett gemensamt sätt att boka in IUP-samtal.
Scheman: F-5 information på hemsidan, 6-9 information på SchoolSoft. Nina betonar att
hemsidan är viktig men att vi förmodligen går mer mot SchoolSoft.
Vi budgeterar 0 kr på att marknadsföra skolan, hemsidan är en viktig kanal.
- Sårbart på Eftis vid sjukdom, en personal har stått ensamt på apotekarängen med många barn
Nina: Kansliet och de biträdande rektorerna kämpar stenhårt med att få vikarier till skolan.
- Förfrågan från föräldrar när barnen är på Campus att logistiken blir jobbig med kläderna, samma
sak har kommit upp bland 5-åringarnas föräldrar. Varför tar man inte upp de äldre eleverna till
Campusområdet?
Nina: Det har diskuteras. Vi vill hålla 6orna små så det är kvar nere i Norra flygeln, vi vill blanda
de små barnen med tonåringarna.
Barnen måste lära sig ha koll på sina kläder, vi jobbar på att hitta en lösning.
Åk 1 Myror:
- SchoolSoft, jättebra om man kunde lämna in tider som man gör på förskolan via SchoolSoft även
till Eftis.
Nina: Vi tittar på möjligheterna för det.

- Information om Morris önskas på hemsidan samt en egen telefon till Morris.
Nina: Vi ska se över detta.
Åk 2 Igelkottar:
- Hög ljudnivå och mycket spring på Eftis 1-2.
Nina: Vi för fram hälsningen till personalen på Eftis.
- Regnskydd på rasterna
Nina: det finns inga möjligheter att sätta ett regnskydd på skogården.
- Policy för porrfilter på datorerna.
Nina: Det har diskuterats många gånger med vår IT-ansvariga Daniel Schlaug som anser att man
kommer runt dessa ganska lätt. Vi kan på nytt lyfta diskussionen med honom gällande åk 6-9.
Annu: Vi diskuterar detta mycket på högstadiet, fråga gärna era barn vad de gör på sina datorer.
Förslag från förälder om att ha ett filter i skolans egna nätverk.
Nina: Vi diskuterar detta vidare med Daniel.
Åk 3 Järvar:

- Övergångsställena, önskemål om trafikljus och trafikvärdar.
Nina: Skolan har inte resurser till att ha personal som agerar trafikvärdar. Vi har ev. pensionärer
på kommande att hjälpa till under raster, ev skulle de även kunna agera trafikvärdar.
Ulf: Denna frågan tar vi med oss till trafikgruppens.
Ann-Sophie Wallin anmäler sig till trafikgruppen.
Åk 3 Lodjur:
- Toaletterna luktar väldigt mycket på nedre plan i Södra flygeln där Lodjurseleverna hänger sina
ytterkläder samt i omklädningsrummen i Norra flygeln. Nina: Vi sätter upp det på vår lista över
åtgärder som ska tas tag i efter pågående bygg- och renoveringsprojekt.
- Önskemål om tydligare information då läraren i klassen varit borta mycket. Vissa föräldrar är
oroliga över att eleverna missar värdefull undervisning.
Nina: Ibland har vi situationer då vi av hänsyn till läraren inte vill gå ut med för mycket
information. Att hitta en lösning i klassen är fortfarande under arbete. Just nu är det en obehörig
för eleverna bekant lärarvikarie på plats under förmiddagarna. En behörig lärare som arbetar i
lilla klassen har varit inne mycket i Lodjursklassen under hösten och stöttat upp.
Inför vårterminen kommer det ske en förändring med en hållbar lösning.
Ulf: Vi lär oss gällande kommunikation och vi förbättrar oss ständigt.
Nina: Vi är en stor enhet, nu är vi 576 elever och det är 1400 barn i kön. Förut hade vi möjlighet
att hålla fler möten för att delge information, nu lär vi oss att hitta nya kommunikationsvägar.
Eleverna informeras främst under mentorstiden samt elevråd.
Åk 6 Hjortar:
- Skolskjuts, var ska barnen vistas efter skolslut tills skolskjutsen kommer.
Nina: Man får vänta på skolan, man får leka om man vill men man får även vänta inomhus i
skolans bibliotek.
Åk 6 Rävar:
- Lerigt vid gräsmattorna mot parkeringen
Nina: Vi är tacksamma för alla renoveringar som görs, detta kan vi lägga till önskelistan.
7A:

- Klassdelningen, se ovan. Utvärdering efterfrågas.
- IUP-samtal, en förälder tycker det är svårt att få en överblick över hur barnen ligger till då eleven

-

ska leda sitt eget samtal och man upplever inte att elever som inte är tillräckligt mogna för detta
fått tillräckligt med stöd för att leda samtalet.
Nina: Betygshetsen är större bland barn här än i Finland där man får betyg från åk 3. Vår studieoch yrkesvägledare har varit inne hos åk 6 för att lugna ned eleverna inför deras första betyg. Vi
har erfarenhet av att det skapar stress hos eleverna om de får för stor inblick . Det är viktigt att
man har tillit till lärarna.
Ann-Cathrine: Under vårens samtal får eleven och föräldern boka in tider med ämneslärararna.
Man har under samtalen (även på hösten) möjlighet till att få se matriserna tillsammans med
mentorerna och lärarna.
Ulf: Vi på skolan tar på oss att förbereda ett material gällande den här frågan till nästa
föräldrarådsmöte, Vi önskar även att ha med föräldrar när vi förbereder materialet, Petra Larsson
anmäler sig att delta. I efterhand har även Lars Lindgren meddelat att han vill delta.
Cafeterian på högstadiet är efterlängtad.
Små skåp för högstadieeleverna.
Nina: Det köptes in nya skåp förra året då de gamla skåpen blev insparkade, vi har inte planerat
in att köpa nya.

6. Övriga ärenden
7. Mötets avslutande

