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Protokoll fört vid Föräldrarådets möte den 13 oktober 2022

Närvarande: Ulf Jonströmer, Nina Lidfors, Katarina Hedman, Juho Friberg, Ia Husberg, Annika 
Bärnlund, Fredrik Karlsson, Jonas Fläckerud-Webb (förskolan), Martin Malmkvist (förskolan), 
Anja Lidholm (förskolan), Henriks Tihinen (förskolan), Alexandra Hanvik (F-klass Zebror), 
Sebastian Siffrén (F-klass Zebror), Rickard Törnblad (F-klass Giraffer), Emma Oppgården (F-klass 
Giraffer), Julia Crafoord (åk 1 Delfiner), Josefin Holmgren (åk 1 Delfiner), Alexandra Teterin (åk 1 
Blåvalar),  Anna Johansson (åk 2 Leoparder), Gustav Orrvik (åk 2 Tigrar),  Marie Bemler (åk 3 
Björnar), Anna-Karin Holmlund (åk 3 Björnar),  Eric Hising (åk 3 Vargar),   Anne-Sophie Wallin 
(åk 4 Myror), Marie-Therese Crafoord (åk 4 Myror), Linnea Lindroth (åk 4 Nyckelpigor),  Katarina 
Falkestedt (åk 4 Nyckelpigor), Jenny Weimo (åk 5 Igelkottar), Fredrik Spens (åk 5 Igelkottar), 
Jesper Åkerlind (åk 5 Ekorrar),  Boglarka Henriksson (åk 6 Järvar), Ingvar Wallenberg (åk 6 
Järvar),  Johanna Halsius (åk 6 Lodjur), Åsa Ottenäs (klass 7A), Anna Malmberg (klass 7A), Helena 
Hjertonsson (klass 7B), Leila Lindholm (klass 7B),  Cecilia Marnetoft (klass 8A), Jenny Björklund 
(klass 8A), Christine Aurenius (klass 8B), Eva Heiner (klass 9B), Marta Hårdstedt (klass 9B)

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
Huvudmannen Ulf Jonströmer har ordet: Ulf informerar om BAS (BAS=Bildnings Akademin 
Strängnäs. Både de kommunala skolorna och friskolornas rektorer är med i BAS).
En stor delegation från Strängnäs kommun besökte Åbo-Akademi. Biträdande rektor Juho gjorde ett 
mycket gott intryck och blev invald i Bildningsakademien som koordinator.
Budget: Budgeten påverkar såklart hur stor personalstyrka vi har på skolan. Gripsholmsskolan har 
dock ett mycket stort Elevhälsoteam samt ett stort antal stödpersoner om man jämför med andra 
skolor. 
Rektor Nina Lidfors: Lärarutbildningen -i Åbo Akademis regi- i Strängnäs kommun är uppskjuten 
till 2024. Detta pga att det krävs ett Regeringsbeslut då ansökan gäller medel ur statsbudgeten. 
Gripsholmsskolan kommer bli Övningsskola. Det krävs att lärarna på Övningsskolan har en 
Magisterexamen, vilket Gripsholmsskolans lärare från Finland har. 
I år har vi ett extra stort Elevhälsoteam då vi har blivit beviljade bidrag för detta. Medlemmar i 
Elevhälsoteamet: Rektor Nina Lidfors, biträdande rektor Juho Friberg, biträdande rektor Ia 
Husberg, speciallärare Frida Hästbacka, speciallärare Madeleine Kajan, speciallärare Sanna 
Tegengren, speciallärare Felicia Lyts, speciallärare Matilda Eurs, kurator Ida Häggdahl, kurator 



Maria Zinovjev-Altebo, talpedagog Linda Granfors-Sundell samt SYV Lotta Franzen. En plan som 
visar hur teamet arbetar kommer på hemsidan.
Vi har 3 st särskoleelever på skolan, speciallärare Matilda Eurs arbetar med dem. 
Efter Pandemin hade vi 13 st hemmasittare. 11 st av dem är nu tillbaka på skolan.
Vt 2022 gick alla elever utom en ut åk 9 med godkända betyg (den eleven hade godkänt i alla 
ämnen utom ett). Denna termins tema är -Tillbaka till rötterna. Vårterminens tema kommer vara -
Gustav Vasa 500 år. Vi ska då försöka ha en gemensam samling för alla elever i Domkyrkan i 
Strängnäs.
Huvudmannen har höjt budgeten för mat med 10%.
Det läggs varje år ca 1 miljon kr  på renoveringar. Det finns en 10-års plan på detta. Senast 
åtgärdades köket, idrottshallen, skolgården (innergården) och staket byggdes. Renovering av taken 
är på kommande.
Utvecklingssamtal: Åk 6-9 v.42-43, åk 1-5 v. 46-47. F-klasserna har haft välkomstsamtal.
Stora föräldramöten i slutet av januari.
Samlingar för eleverna. Information kommer finnas i kalendern på hemsidan.
Fler pappor i Föräldrarådet är önskvärt. Som det ser ut just nu är majoriteten mammor. En jämn 
fördelning mellan mammor och pappor är det optimala.  

Gripsholms förskola, rektor på förskolan Annika Bärnlund: Januari 2023 börjar barn 1och 2 år 
gamla i förskolan. 6 st barn födda 2020 samt 6 st barn födda 2021. Platserna är redan tillsatta vilket 
gick väldigt snabbt. Avdelningen har döpts till Skruttarna. Skruttarna kommer hålla till i lokalen 
Eken, som har renoverats och byggts om. 2 st personal är anställda. 1st från Finland och 1st från 
Sverige (1st förskolelärare och 1st barnskötare). 
Förra året satsade förskolan extra mycket på litteratur och läsning. Annika påpekar vikten av 
högläsning. Förskolan kommer ha ett Kapprumsbibliotek där förskolans föräldrar kan låna böcker. 
En förälder frågar om det finns något föräldrarna på förskolan kan bidra med tex skänka böcker, 
någon som har trädgård kanske kan skänka lite frukt. Vi på skolan säger tack för omtanken.
Gripsholmsskolan, biträdande rektorerna Juho Friberg (åk F-6) och Ia Husberg (åk 7-9): 
Juho (åk F-6): Fokus på rutiner, viktigt att skolans personal och vårdnadshavarna hjälps åt med 
detta. V. 42 och v. 43 kommer vi ha läsveckor för de lägre klasserna, de kommer då läsa varje dag. 
Vi vuxna kan vara förebilder och visa att även vi läser. Enligt en undersökning -som våra 
speciallärare har tagit del av- är det endast 4 av 10 föräldrar som läser för sina barn.
Sociala medier är en ständigt återkommande utmaning. Vi kommer titta på ett nytt program från 
Åbo-akademi gällande källkritik mm.
 F-klasserna har varit på besök på Brandstationen i Strängnäs, åk 1-3 har varit på biobesök i 
Strängnäs, åk 5 har varit i Stockholm och bla besökt Riksdagshuset.
 I maj åker åk 6 till Stafettkarnevalen. I januari kommer det hållas ett föräldramöte för berörda 
föräldrar. 
I december är det dags för Vinterexpeditioner. För de lägre klasserna med skridskoåkning i ishallen 
här i Mariefred (under v.50), åk 6 i ishallen i Åkers Styckebruk, åk 5 och 7 åker till Romme, åk 8 
har sina vandringar (som förberedelse inför resan till Kebnekaise), åk 9 badar isvak.
Lilla Rådet och Mellan Rådet har haft två möten. Eleverna har många bra idéer som de tar upp vid 
mötestillfällena. De har tex önskat att det ska finnas en toalett som enbart är för tjejer där det ska 
finnas mensskydd. Tjejtoaletten är iordningställd, flickorna har hjälpt till med att pynta och måla 
den. Mellanrådet har träffat arkitekter och representanter från kommunen. Eleverna ska få vara med 
och planera det nya Läggestaområdet.  
Eleverna har tillsammans med vår bildlärare Emilia Wikström fått vara med i ett konstprojekt där de  
har målat Elskåp i Mariefreds. De äldre eleverna har hjälpt de yngre.
Kvarglömda kläder är ett återkommande problem på skolan. Det var 41 st säckar med kvarglömda 
kläder innan sommarlovet. Planen nu är att ställa ut de kvarglömda kläderna innan varje lov.



Fritids:. Biträdande rektor Juho är numera ansvarig för fritids. Det finns en hel del förbättringar att 
göra. Pandemin var en utmaning för fritidsverksamheten. Det var väldigt ”svajigt” med mycket 
frånvaro pga av sjukdom både på personalsidan och bland eleverna. Ena dagen kunde det vara 20 
barn och nästa 90. Det är också stor personalomsättning bland fritidspersonalen. Det är många unga 
som arbetar på fritids och de väljer ofta att börja studera igen efter att ha jobbat något år. Det kan 
vara svårt som förälder att hitta rätt information, därför arbetar Juho just nu med en info-folder för 
vårdnadshavare. Fritids Verksamhetsplan kommer finnas på hemsidan. De klubbar som Simon 
Karlsson håller i är mycket uppskattade. Fler aktiviteter behövs. Det är olika åsikter bland 
föräldrarna gällande fritis. Några upplever att det inte är några problem alls och säger att deras barn 
trivs mycket bra på fritids. Vissa av F-klassernas föräldrar upplever en viss oro ( Juho kommer efter 
Föräldrarådsmötets slut ha ett separat möte med några föräldrar). In och utcheckning på fritids sker 
numera via SchoolSoft, även barnens vistelsetider ska läggas in där. SchoolSoft-appen är dock inte 
optimal, skolan överväger att byta Skolplattform.
Ia (åk 7-9): Vi har 150 st tonåringar i åk 7-9 och det är 15 st vuxna som dagligen möter dessa 
ungdomar. När de börjar i åk 7 är det mycket som är nytt. Mentorerna är viktiga. Arbetar mycket 
med att skapa arbetsro. Personliga samtal är enormt viktiga, ungdomarna vill prata med vuxna som 
lyssnar.
Elevledda utvecklingssamtal under v.42-43. Samtalen är ett samspel mellan lärare och elev, 
eleverna inleder samtalen.
Det är ett intensivt år för åk 9. De har samtal med SYV gällande gymnasievalet. De har varit på 
PRAO under en vecka. Eleverna har skött sig mycket bra på sina PRAO-platser och har fått mycket 
beröm.
Vi kommer få några elever från Ukraina (samtliga i åk 9). De kommer via Språkcentrum där deras 
kunskaper har kartlagts. Vi kommer ha en hemspråkslärare till hjälp.
Skolgården uppe på Campus kommer förändras i och med att förskolan flyttar in i Eken. 
Elevrådet har en viktig uppgift. Eleverna i rådet är mycket engagerade och har många planer. De 
vill bla ha en idrottsturnering och starta en skoltidning.
Vi har haft besök av en grupp lärare från Frankrike. De var mycket imponerade av vår skola. De 
tyckte det var lugnt och tryggt -en stor skola som känns som en liten-  
Grön Flagg: Gripsholmsskolan är nominerad till ”Årets hållbara grundskola 2022” Priset delas ut av 
”Håll Sverige Rent” Den 11 november presenteras vinnaren.

3.Trafikfrågor 
Trafikgruppen har inte haft något nytt möte. Fler föräldrar behövs i gruppen. Information om 
Trafikgruppen kommer inom kort.
Tänk på hur ni parkerar, avlämningsplatsen är ingen parkeringsplats.
Korsningen vid infarten till Stora Slottsparkeringen är farlig. Skolan och Trafikgruppen har kämpat 
i tio år för att få till en bättre trafiksituation runt skolan, vilket bla har resulterat i en 
hastighetssänkning (till 40 km/tim) vid in/utfarten till Slottsparkeringen. Även samtal med polisen 
har förts.
Många bilister kör för fort utanför IP.

4.Ärenden initierade av Föräldrarådets medlemmar
Förskolan: Det finns inga fasta installationer på skolgården, har det gjorts en 
Barnkonsekvensanalys gällande skolgården? Förskolans rektor Annika svarar att det förs en dialog 
med  Slottet, SFV och Ståthållarämbetet gälland detta. 
Åk 1 Delfiner: Upplever att det är olika regler som gäller för åk 1 Blåvalar och åk 1 Delfiner. 
Föräldrarna ser gärna att det är en samsyn där, att de båda lärarna pratar ihop sig om vad som gäller.
Åk 3 Björnar: Att alla skolklockor ska gå rätt och visa samma tid.  Oroliga för toaletterna, att det 
inte finns haspar att låsa med på alla toaletter, att hasparna inte sitter tillräckligt hårt utan det går att 



rycka upp toalettdörren även om haspen är på. Vaktmästare Fredrik svarar att det ska finnas haspar 
på samtliga toaletter men några elever roar sig med att förstöra och skruva bort hasparna. Fredrik 
monterar ungefär 40 st nya haspar varje läsår.
Åk 3 Blåvalar: Hasparna på toaletterna. Toalettringarna känns ofräscha.
Åk 4 Myror: Vissa barn upplever att de inte blir mätta vid mellis. Rektor Nina svarar att det inte 
ska finnas några begränsningar gällande hur mycket eleverna får äta till mellis. Tjejerna upplever att 
de inte känner sig trygga i omklädningsrummet vid gymnastiken. De är rädda att några killar ska 
komma in. Administratör Katarina kommer hjälpa till vid behov. 
Åk 6 Järvar: Nöjda med skolan men upplever att några elever i klassen är mycket störande, de 
visar ingen respekt mot varken lärare eller klasskamrater. Rektor Nina svarar att det under åren har 
satts mycket resurser på dessa elever och det har skett en förbättring. Nytt för den här terminen är 
Oasen, som en resurs för åk 5 och 6. Oasen är en ”lilla klassen” där  högst fem elever åt gången 
arbetar. Alla elever som arbetar i Oasen (lilla klassen) har ett Åtgärdsprogram. Speciallärare Sanna 
Tegengren och stödperson Christoffer Romo arbetar med eleverna i Oasen (lilla klassen).
7B: Några föräldrar upplever att det är stökigt och oroligt i klassen. Att klassen fungerar bra på 
vissa lärares lektioner, på andra lärares lektioner fungerar det mindre bra. Biträdande rektor Ia 
svarar att det är tufft att börja i åk 7. Tidigare har eleverna haft en lärare de ska lära känna, nu är det 
flera lärare de ska knyta an till (och lära känna). Relationsbyggandet är mycket viktigt. Lärarna 
hjälper och stöttar varandra. De samtalar mycket med eleverna.  Det arbetas varje vecka med 
trivselövningar. Rektor Nina har har gått in i både 7A och 7B. En förälder påpekar att detta även är 
ett föräldraansvar. 
Eleverna upplever att det är stökigt vid skåpen att de inte har någonstans att vara på rasterna. 
Biträdande rektor Ia svarar att det finns ett elevhäng/klubbrum på högstadiet. Där finns det biljard, 
spel mm. Det finns även bollar (fotbollar och basketbollar) för de som vill spela.
Åk 8: Det kan vara svårt att förstå betygssystemet/kriterierna. Biträdande rektor Ia svarar att lärarna 
hela tiden ”bryter ner” kriterierna i små delar för att eleverna ska förstå uppgifterna. Det är något de 
ständigt jobbar med. Ia föreslår att det ska hållas ett föräldramöte för åk 6-9 gällande betygen.
Några kommentarer från föräldrar i Föräldrarådet: En eloge till skolan för det stora antalet 
medlemmar i EHT-teamet.
En förälder säger att hennes barn inte tycker om fisken som serveras på skolan, en annan förälder 
säger då att hennes barn älskar skolans fisk. Vi konstaterar att barn är olika. 
Hur många av skolans lärare är behöriga? Svar: 31 av 35 lärare är behöriga.

5.Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

6.Mötets avslutande


