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Anteckningar förda vid möte med föräldraråd 2018-05-16 
Närvarande 
Oskar Svärd (m) 
Annica Moberg (s) 
Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef 
Rolf Östman, verksamhetschef 7-9 
Fredrik Kjellgren, IKT-pedagog 
Marika Jonsson, systemförvaltaren Infomentor 
Mats Jansson, förstelärare med IKT-uppdrag 
 
Föräldrarepresentanter från: 
Fylsta 
Hardemo 
Kumlaby 
Tallängen/Kumlaby 
Hällabrottets förskola/Tallängens förskoleklass 
Lillheden 
 
Infomentor  och andra IT-frågor 
Det är en brist i Infomentor att det inte finns pushnotiser.  På Lillheden har inga 
mail skickats ut vid, t.ex. viktiga meddelanden. 
En push-app kommer att släppas i till terminsstart.  
 
Tillägg från systemförvaltarenn: En app med pushnotiser kommer att släppas till 
hösten. Till en början kommer notiser att kunna väljas på ett antal funktioner, fler 
kommer att tillkomma över tid. Från appens notis dirigeras man sedan direkt till 
rätt plats i Infomentor, vilket förhoppningsvis underlättar navigeringen. 
Automatiskt sms vid frånvaro kommer att kvarstå som i dagsläget. Film och 
instruktioner för hur appen används kommer i samband med releasen.  
 
Inför nästa läsår kommer en informationsstrategi att tas fram för Infomentor och 
Google, frågeställningarna tas med i det arbetet. 
Funktioner för fritids med schemaändringar som i förskolan efterfrågades.  
Det är en sådan funktion på gång, men det är inte klart när. 
 
Tillägg från systemförvaltaren: Funktionen finns tillgänglig. Kommer att kopplas 
på för Kumla kommuns fritidshem så snart det är möjligt. 
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En meddelandefunktion vid frånvaro i skolan efterfrågades. Ett sådant önskemål 
har förts fram till Infomentor och det ligger på deras önskemålslista. Ytterligare 
en brist är att sjukanmälan del av dag inte är möjligt.  
 
Tillägg från systemförvaltaren: Infomentor meddelar att de är väl medvetna om 
önskemålen, det finns på deras utvecklingslista och de arbetar också med att se 
över frånvaromodulen generellt. I augusti kommer funktionen frånvaroanmälan 
del av dag att lanseras.  
 
Utifrån vad som framfördes kan konstateras att det finns olikheter i 
användningen av Infomentor. 
Tillägg från systemförvaltarenn: Övriga åsikter från vårdnadshavarna på vilka 
funktioner som fungerar bra/mindre bra tas med till våra användarstödsträffar i 
kommunen, där vi tillsammans utvecklar användningen av Infomentor.  
 
Fortsatt arbete med digitalisering 
Under nästa läsår kommer en övergång till en till en i grundskolan, då med 
Google som molntjänst och Chromebook som digitalt verktyg. Förändringen 
innebär ett visst ansvar för elev och vårdnadshavare för att handha datorn på ett 
ansvarsfullt sätt. Eleverna kommer att ha möjlighet att ta hem datorn, och 
åtminstone de äldre eleverna förutsätt ta hem datorn. 
 
Först ut i augusti (om tidsplanen håller) är Stene skola och Vialund. I oktober 
följer Kumlaby 7-9 och Skogstorp 7-9. Under hösten bestäms tidsplan för resten 
av skolorna, och det kommer att bestämmas om ettor och tvåor ska vara med i 
satsningen. 
 
Från föräldraforum 
 
Lillheden 
Det finns synpunkter på beslutsgången i flytten av 4-6 till Kumlaby och hur 
informationen gavs. 
Man  efterfrågar också ett tydligt besked om att Lillheden ska finnas kvar 
framöver. 
 
Fylsta 
Det var 2 föräldrar på föräldraforum. Det behövs mer information om mötena 
och dess innehåll menade de som deltog. 
Samma upplevelse finns på flera olika föräldraforum. Förvaltningsledningen tar 
upp saken med rektorerna. 
När ska skolan underhållas? Kommunfastigheter jobbar med att ta fram en 
underhållsplan, men ingen vid bordet hur långt arbetet har kommit. 
 
Hardemo 
Pratade mest om Infomentor. 
Det framfördes att det fungerar väl för de femmor och sexor som nu går på Stene. 
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Skogstorp 
Pratade mest om Infomentor. Det var två deltagare. 
Man menade också att elevledda utvecklingssamtal inte fungerat så väl. Den 
dialogen bör fortsätta på skolan. 
Bättre information till ”nya” föräldrar i skolan behövs. 
 
Kumlaby 
Hade pratat Infomentor och Chromebooks. 
 
Tallängen 
Hade besök från kostenheten och diskussionen rörde mest den frågan. 
En diskussion fördes om att restservering stökar till matplaneringen för en del 
hem. 
Föräldrarådsdeltagarna vill absolut inte att rester slängs utan serveras. 
 
Övrigt 
Diskussion fördes också om profilering av skolor och marknadsföring. Det finns 
inga hinder att sprida information om goda exempel på en skolans verksamhet. 
 
Nästa möte 
Oskar och Ann-Sofie återkommer med datum för hösten inom kort. 
 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 
Antecknat av Rolf Östman, verksamhetschef 7-9 
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