
Föräldraråd 2017-12-07 
 
Närvarande  
Emma Backlund och Blanca Sehlström åk 1, Josefine Hjelte och Benny Hoffman åk 4, Annie-Britt 
Wikander åk 5. Eva Johansson, personalrepresentant och rektor Åsa Rindefalk Grahn. 

Föräldrarådets roll  
	
Åsa inledde med att berätta om syftet med föräldraråd. Det ska vara ett samtalsforum för 
vårdnadshavare men är inte ett beslutande organ. I föräldrarådet diskuteras övergripande 
frågor. Som föräldrarådsrepresentant representerar man sitt barns klass. 
  
 
Föregående protokoll  
 
Några punkter som nämndes särskilt var: 
Skolfoto Under ht-17 genomfördes skolfotografering på skolan. Detta är inget som skolor 
är skyldiga att erbjuda. Inför nästa läsår är inget beslut fattat ännu.	

Simning	För att bli godkänd i ämnet idrott i årskurs 6 ska eleven kunna simma 150 m 
bröstsim och 50 m ryggsim. Simkunnigheten bland skolans elever har tyvärr sjunkit. Elever 
i årskurs 2 och 3 i Östersunds kommun deltar i simundervisning på Storsjöbadet. För att 
ytterligare förbättra elevernas simkunnighet så vill skolan även uppmuntra vårdnadshavare 
att simträna med sina barn	

 
Ordningsregler 
	
Föräldrarådet gick igenom skolans ordningsregler och förslag på vissa ändringar 
diskuterades. En av ordningsreglerna gäller användandet av mobiltelefoner, ett önskemål 
från Föräldrarådet var att alla klasser bör göra lika när det gäller insamling av mobiler 
innan lektion. Det bör även tilläggas till reglerna att hjälm även ska användas vid 
pulka/madrassåkning.  
 
 
Information från skolans horisont 
 
” Alla barn har rätt” är ett projekt från Svenska Skidförbundet där fritidshemmet på 
Körfältsskolan deltar. Personalen på fritids har fått utbildning under hösten. Aktiviteterna  
pågår från v. 5 - 8 och kommer att genomföras under fritidstid tillsammans med ungdomar 
från Barn- och Fritidsutbildningen på Jämtlands gymnasium.	 
 
Föräldrar upplevde att det är dåligt skottat och sandat runt skolans entréer. Åsa berättade 
att vaktmästarna är skyldiga att skotta eller sanda vid entréerna men ej övriga ytor. Detta 
för att snöslungor och andra maskiner inte kommer in under taken. 

Under våren kommer elever och föräldrar i årskurs 5 att få information om Parkskolan. 
Eleverna kommer också att delta i aktiviteter på Parkskolan som ” Leva Livet” och   
”Parklyran”.Elever och vårdnadshavare kommer även att få information kring språkvalet. 

Skolinspektionen kommer till Körfältsskolan under vårterminen 2018.  



 
Övriga frågor		
	
Föräldrarådet tycker att det finns för lite leksaker för barnen ute på rasten. Skolan har köpt 
in leksaker men tyvärr försvinner många leksaker då barnen inte alltid plockar in efter sig 
från rasten. Nya gungor/ klätterställningar mm. kommer inte att kunna köpas in då det inte 
finns någon budget för detta just nu. 

En del elever upplever att det är ostädat och smutsigt på toaletterna på skolan. 
Toaletterna städas varje dag så det är viktigt att eleverna själva också tar sitt ansvar och 
lär sig hur det ska vara för att det ska vara trevligt för alla att använda skolans toaletter.   

Några föräldrar upplever att deras barn kommer hem och känner sig oroliga på skolan, 
speciellt på raster. Eleverna upplever att det är många konflikter och oroligt under 
skoldagen. Ljudnivån är också hög i flera klasser under lektion. Med anledning av detta 
kommer åk 4 att ha ett föräldramöte den 12/12. Fler åtgärder som vi på skolan har gjort för 
att eleverna ska känna sig trygga på rasterna är att det är fler rastvärdar ute nu och att 
rastaktiviteter arrangeras varje dag. 

Det diskuterades om kontakten mellan skola och hem. När kontaktar skolan hemmet om 
något händer på skolan mm. Åsa berättade om skolans plan för Diskriminering och 
kränkande behandling, i den planen finns beskrivet när vårdnadshavare ska kontaktas.	
Planen kommer att läggas ut på skolans hemsida.	

Åsa önskade förslag på innehåll på kommande föräldramöten. Förslag som kom fram var 
t. ex. föräldramöte om värdegrundsfrågor. Ett annat förslag var att ha ”Öppet hus” där 
eleverna har vanliga lektioner och föräldrar kan besöka skolan. 

 
Nästa föräldrarådsmöte blir i februari 2018.Datum meddelas senare. 
 
Eva Johansson 


