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 Förvaltning för livslångt lärande 

 
 
 

Föräldraråd 
     
Tema Inflytande 
 
Hällabrottets förskola 
Inte haft forum innan.  
Önskar bättre information om längre förändringar i personalgruppen.  
Kort varsel gällande datum för föräldraforum.  
 
Tallängens skola 
Har inte haft forum innan.  
Sjukanmälan för förskoleklass fungerar inte via InfoMentor. 
 
Ekeby 
Fungerar bra både gällande förskolan och skolan.  
Forumen är två gånger per termin och det fungerar bra. 
 
Fylsta 
Finns olika synpunkter.  Lätt att få tag på rektor eller lärare.  
 
Haga 
Få som deltar vid forum. Förslag att dela på skolan och förskolan för att kanske få 
fler att delta. 
 
Stene/Åbytorp 
Nu har de förskola och skola för sig, men inte fler som deltar utan samma 
föräldrar som går på båda träffarna. Önskemål om att diskutera på vilka sätt man 
som vårdnadshavare kan ha inflytande. 
 
Lillheden 
Separat förskola och skola. Inflytandet fungerar väldigt bra. Föräldrarna har en 
chattgrupp där information om t.ex. föräldraråd, föräldraforum sprids. 
 
Skogstorpsskolan 
Inte haft forum innan.  
Inflytandet fungerar bra genom kontakter med rektor och lärare. 
 
Förslag att få fler delaktiga vid föräldraforum och föräldraråd: 
• Dela förskola - skola. 
• Datum och dagordning som läggs ut tidigt så att alla vårdnadshavare blir 

delaktiga. 
• Ej gemensamma teman, utan aktuella frågor på enheterna. 
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• Tydlig plats där frågor läggs upp innan mötet som vårdnadshavare vill 
diskutera. 

• Tydliggöra syftet med föräldraforum, föräldraråd. Vilket mandat/uppdrag har 
representanter i föräldraforum, föräldraråd? Hur länge har man uppdraget? 

• Förslag på frågor att diskutera vidare. Hur önskar du ha inflytande på ditt 
barns skola, förskola? På vilket sätt vill du ha inflytande? På vilket sätt 
upplever du att du får inflytande? 

 
Övriga frågor: 
 
Skogstorp 
Varit med på lektioner på skolan och rekommenderar alla föräldrar att vara med 
sitt, sina barn i skolan. Lokalernas utformning påverkar trygghet och arbetsron 
mycket. 
 
Lillheden 
Lokalerna har stor betydelse för möjligheten till lärande.  
 
Stene/Åbytorp 
Byggnationen går enligt planerna och man ser fram emot att få flytta in till 
höstens start.  Önskemål om att flytta ihop förskoleverksamheten när skolan 
flyttar in i nya lokalerna. 
 
Haga 
Duschväggar i omklädningsrummen. 
 
Fylsta 
Stökigt i en klass där rektor och lärare tagit tag i situationen på ett mycket bra 
sätt och kallade alla föräldrar till möte. Gemensamma regler för klassen togs fram 
där alla elever var överens om vad som ska göras. Efter mötet har det blivit bättre 
och nu är det snart uppföljningsmöte. Bra samverkan mellan elever, 
vårdnadshavare och personal på skolan. 
 
Ekeby 
Skolskjutsfrågor och besked önskas tidigare än precis innan skolan börjar.  Flera 
elever slutar innan år 6 och börjar i andra skolor i Örebro. Bättre information om 
Skogstorp önskas till eleverna tidigt, öppet hus m.m. för att få fler att stanna kvar 
i Kumla.  
 
Hällabrottet 
Ursprungsmärkning av maten ska vara märkt där maten serveras. Temperaturen 
när maten serveras. Diskussion pågår mellan köket och förskolechefen.  
Information om ny rektor till vårdnadshavare saknas till skolan. 
 

 

Förvaltning för livslångt lärande 
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