
Protokoll fört vid Föräldrarådets digitala möte den 3 maj 2021 

Skolans representanter: Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Annika Bärnlund, Juho Friberg, Ia 
Husberg, Katarina Hedman, Daniel Schlaug.

Föräldrarådsrepresentanter: Anders Runesson, Anna Åberg, Anna Roos, Anne-Sophie Wallin, 
Åsa Ottenäs, Carina Öberg-Ebbesdotter, Carl Crafoord, Cathrine Ohlin, Catrin Aleby, Cecilia 
Ödberg, Eliot Freed, Erica Orrvik, Gunnar Swedin, Hanna Boström, Helena Hjertonsson, Johanna 
Perez, Lars Lindgren, Linda Hietala-Arnesson, Maria Remén, Maria Spens, Mats Larsson-
Hammarsten, Peter Asplund, Sara Grimlund, Sina Granath, Sophie Djusberg, Stellan Rydin 


1. Mötets öppnande och genomgång av formalia 

-Ulf Jonströmer, ordförande 
-Katarina Hedman, sekreterare

-Föregående mötes protokoll är justerat och godkänt


2. Aktuellt på Gripsholmsskolan 
-Gripsholms förskola, rektor på förskolan Annika Bärnlund 
Det är nu fjärde året som förskolan är verksam. Coronan har präglat verksamheten. Annika är glad 
att en stängning av förskolan inte har behövt genomföras. Ett stort tack till föräldrarna som varit 
hjälpsamma och förstående. Ordförande Ulf riktar även ett tack till personalen. 

Höstens elevintag är klart (24 st 3-åringar + 24 st 4-åringar). 

Annika ser fram emot nästa läsår, förhoppningsvis utan Corona.


-Gripsholmsskolan åk F-9, biträdande rektorerna Juho Friberg och Ia Husberg 
Juho åk F-6: Det har varit ett speciellt år med bla 8 st i personalen som är föräldralediga, 3 st 
som slutat pga studier och pensionering. 

Pga Coronaläget fick skidresan till Romme ställas in (åk 5 & 6). Förhoppningsvis kan de få åka 
nästa läsår istället. Även Stafettkarnevalen fick ställas in (åk 6). Om Coronaläget tillåter kommer 
det istället ordnas en studieresa till Finland för dem i åk 7. 

Som det ser ut just nu kommer årets sommarexpeditioner att kunna hållas, tyvärr kommer inte 
några föräldrar kunna vara med.

Rektors elevråd har hållits i en något mindre skala. Bla har eleverna fått vara med och rösta fram 
ett namnförslag till den nya lekparken i Mariefred.

Ia åk 7-9: Biträdande rektor Annu Helling slutade i december 2020, Ia Husberg tog då vid.

Det har varit mycket fram och tillbaka med distansundervisningen. Tekniskt sett har det fungerat 
väl. Lärarna har varit mycket flexibla. Som i hemkunskapen tex där har hemkunskapslärare Jesper 
lagat lektionens maträtt hemma i sitt eget kök och eleverna har gjort detsamma hemma i sina kök.

Vissa elever tycker det är bra med distansundervisning pga rädsla för smittan men de längtar efter 
sina kompisar. Det är bra att eleverna kan vara delvis på skolan för att kunna få den hjälp många 
inte kan få hemma. Lärarna tycker det är extra festligt att få träffa eleverna på skolan när de har 
haft sina dagar med distansundervisning. Lärarna har också upptäckt att en tuffare jargong via 
sociala medier har uppstått under distansstudierna. 

Just nu kartlägger Trivsam skola eleverna i åk 6 inför den nya klassindelningen i åk 7. Eleverna får 
tala om vilka tre kompisar man helst vill hamna i samma klass som.

Åk 8 träningsvandrar inför KEB. Det har gått över förväntan.

Åk 9 funderar just nu mycket över sina gymnasieval. Ämnesprov hålls för åk 9 istället för 
Nationella prov. 

Som det ser ut just nu går alla elever i åk 9 ut med godkända betyg.

Skolavslutningen för åk 9 kommer filmas. Föräldrarna får ta del av avslutningen digitalt.


-Coronaläget på skolan, rektor Nina Lidfors 
9 st i personalen har haft Corona, 50 st har testats negativt. 

Alla möten på skolan hålls digitalt.

Skolan har en bra dialog med föräldrarna i de lägre klasserna om att hålla barnen hemma vid 
coronarelaterade sjukdomssymptom. 




Rektor Nina är glad att skolan inte har behövt stängas någon gång under läsåret. Det har varit ett 
tufft läsår. Vid sjukdomsfall bland personalen har många lärare och stödpersoner täckt upp och 
hjälpt varandra.


-Inför skolåret 2021-2022, rektor Nina Lidfors

Båda biträdande rektorerna -Juho Friberg och Ia Husberg- har gått rektorsutbildningen. 
Förskolans rektor Annika Bärnlund går rektorsutbildningen nu.

Skolavslutning 9 juni 2021. 

Skolstart 16 augusti 2021. Information om föräldramötena kommer på hemsidan.

Inga nya lärare behöver anställas (endast 2 st nya med 1-års vikariat).

Vilka lärare och stödpersoner som ska vara i vilka klasser är klart. Publiceras på hemsidan innan 
sommarlovet.

Kommande läsår kommer vi arbeta mycket med att motverka det tuffare klimat som uppstått 
under distansundervisningen. 


3. Trafikfrågor 
-Återkoppling från mötet med kommunstyrelseordförande Jacob Högfeldt, ordförande för 
BUN Kenneth Larsson, Ulf och Nina

Bra attityd från kommunens sida vid mötena. Gripsholmsskolan har varit kritisk då Strängnäs 
kommun ligger lågt gällande skolpengens storlek.

Mariefred är i stort behov av en ny skola då det inte finns skolplatser till alla barn i Mariefred. 
Kommunen är egentligen försent ute, en ny skola borde redan vara klar. 

Gripsholmsskolans huvudman är intresserad av att starta upp den nya skolan i Läggesta. Det blir i 
sådant fall en skola med ett starkt samarbete med Gripsholmsskolan och med samma huvudman. 
Ingenting är dock klart. Det är en knepig situation då de olika politiska blocken vill olika gällande 
om det ska vara en kommunal skola eller friskola. En föräldrarådsrepresentant frågar när en ny 
skola ska vara klar? Ordförande Ulf svarar att det inte finns något svar på det. Rektor Nina: Om ett 
beslut väl tas tar det ungefär ett år att starta upp en ny skola. 


-Trafikfrågor inklusive förslaget på rondell 
Ordförande Ulf tackar trafikgruppen för deras arbete gällande hastighetsbegränsningar och en ny 
rondell. Enligt en förälder har trafiksituationen vid Stallarholmsvägen försämrats. Skolans 
Trafikgrupp har försökt få till stånd en hastighetssänkning till 40 km/tim från busshållplatsen vid 
skolan fram till 70-skylten på Stallarholmsvägen.

Trafiksituationen i anslutning till skolan 
Aktuellt läge är att en rondellösning är föreslagen och har bemötts positivt. Det finns olika förslag 
men förstaalternativet just nu är att rondellen ska placeras i höjd med ”lärarinfarten”. Nuvarande 
infart ändras till gång och cykelinfart. 
Information från Samhällsbyggnadskontoret  
Arbete pågår med att få fram en vägplan för vägen från området lite innan den kommande 
rondellen vid Gripsholmsbackar till Hammaren. Under våren sker det en rad möten mellan 
Trafikverket och kommunen. För att säkerställa att skolan ska få föra fram sina synpunkter och 
förslag i detta arbete så kommer medarbetare från Teknik och servicekontoret att kontakta skolan i 
närtid för vidare dialog i frågan. 

4. Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar 
-Toaletterna är smutsiga i Vikenhuset (åk 1-2). Rektor Nina svarar att vi ännu en gång ska ta upp i 
klasserna att man ska lämna toaletterna i det skick man vill finna dem. Ska även prata med 
städpersonalen och be dem hålla ett extra öga på de toaletterna. 
-Omklädningsrummen: Norra flygeln har radonsanerats under sommaren. 
-Cred till skolan för hur arbetet med den psykosociala miljön har skötts. Rektor Nina: Vi vuxna är 
förebilder för barnen, de gör som vi gör. Ordförande Ulf: Detta har varit en utmaning för skolan 
under dessa Coronatider, arbetet är värt en applåd. 
-En förälder till ett barn i åk 2 har upptäckt att även barn i de lägre klasserna har egna You Tube 
kanaler. Önskar en temavecka på skolan där skolan kan hjälpa till att prata om detta. Biträdande 



rektor Juho svarar att vi inte har vetat om att det går så lågt ner i åldrarna. Daniel Schlaug påpekar 
att det finns en åldersgräns när det gäller  You Tube kanaler. Det är viktigt att alla föräldrar är 
observanta och håller koll på vad deras barn gör på You Tube. Biträdande rektor Ia: Polisen har 
tagit fram bra information i detta ämne. Om lag och rätt, vad man får och inte får göra. Även 
information till föräldrar finns. Rektor Nina: Skolan kan hjälpa till det är också viktigt att föräldrarna 
håller koll. Det är viktigt att prata om detta, att barnen själva har en ”spärr” gällande vad som är rätt 
och fel. 

5. Övriga ärenden 
-Inga övriga ärenden. 

6. Mötet avslutas 


