
Anteckningar förda vid föräldraråd 2016-04-13 
 
 
Närvarande:  
Andreas Brorsson (s) 
Eva Svensson, förvaltningschef 
Rolf Östman, verksamhetschef 
 
Jennie Lindberg Kumlasjöns förskola 
Julia Eriksson  Hagaskolan/Hästens förskola 
Elisabeth Svensson Hagaskolan 
Birgitta Rydén  Fylsta skola 
Otto Ring  Lillheden 
Johan Haglund Skogstorpsskolan 
Marie-Louise Hagervärn Tallängens skola och förskola 
Thomas Vuolo  Tallängens skola och förskola/Kumlaby skola 
Sara Börjesson Skogstorp, Solgläntan 
Maria Byhlin  Tallängens förskola 
Mattias Hansson Romarebäckens skola 
 
 
1 Förväntansdokument 
Eva redovisade förslag till förväntansdokument och förslag på förändringar som framkommit. 
Några skolor (Tallängen, Romarebäcken, Skogstorp) har inte haft föräldraforum denna termin. 
 
Förslagen justerades och antogs därefter av föräldrarådet. (Se bilagor). 
 
Eva kommer att komma tillbaka om hur arbetet med dokumenten ska fortsätta. 
 

2 Infomentor 
Eva visade en film om Infomentor, den lärplattform som kommer att ersätta skolportalen från 
augusti. 
 
3 Övriga frågor 
En av föräldrarna påpekade att det är viktigt att undvika att vikarier tar emot vid lämning i förskolan. 
Eva tar med sig den frågan till Åsa Käll, verksamhetschef för förskolan. 
 
En fråga om transporter av elever i med förälder togs upp. Enligt föräldern har en utflykt villkorats 
med att föräldrarna kunde köra eleverna till ett studiebesök. 
Frågan tas upp med rektor för den aktuella skolan. 
 
Kan skolorna köpa närproducerat  mat? I dagens avtal ingår 33% närproducerad mat. 
 
Tallängens förskola efterlyser information om flytten av Tallängens förskola till Romarebäcken. 
Föräldrarna vill gärna ha möte med ansvarig projektledare och andra ansvariga. 
Eva återkommer under nästa vecka med hur föräldrarna ska få information om förändringarna. 
 
Utifrån nyhet om att Spotify kanske lämna Sverige så informerade Eva om att Skolverket kommit 
med ny IT-strategi som bland annat tar upp programmering. 
 
På Lillhedens skola har verksamheten förbättrats genom att behörig personal har rekryterats. 



Frågan om timplan har tagits upp – önskemål om en mer likartad timplan mellan skolorna. 
 
Inställda lektioner på Kumlaby har varit ett problem. Frågan tas upp med rektor. 
 
På fråga från Fylsta konstaterades att frukost i skolan är ordinarie verksamhet och inte projekt. 
Fråga om trygghet i relation till terrorhot har diskuterats på Fylsta, utifrån falska uppgifter på sociala 
medier. Eva tipsade om att polisen kanske skulle kunna vara en resurs för att möta elevernas oro, 
utöver det lärarna tar utifrån aktuella händelser. 
 
På Hagaskolan diskuterade man angående duschning efter idrotten, som av många elever upplevs 
som problem.  Frågan kommer att tas upp av förvaltningen i kommande budgetarbete. Eventuellt 
också igenom att elevråden får ge synpunkter på duschar och duschbås. 
I övrigt var de närvarande föräldrarnas upplevelse att man är mycket nöjda med skolan. 
 
 
Från Kumlasjöns förskola togs Skolverkets rekommendationer om gruppstorlekar i förskolan. I Kumla 
är ambitionen att minska antalet barn per grupp till 17 i snitt, utifrån politiska ambitioner i Kumla och 
statsbidrag. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Rolf Östman 
 
 


