
 

 

 

Minnesanteckningar från föräldrarådet  2019-10-09 

Tema: Attityder, normer, relationer, HBTQ 

 

Vialund 

Fältare på plats på forumet för att prata om narkotika. Redovisning av läget med droger i Kumla. 

Användning av alkohol och rökning har minskat men idag vet i princip alla elever vart man kan 

få tag på t.ex. cannabis. Fältarna är ute varje tisdag på 7-9 skolorna för att skapa relationer med 

eleverna och visa vilka de är. 

Attityder normer och värderingar. Mycket arbete runt språkbruket i skolan, även bland yngre 

åldrar. Vialundskolan arbetar preventivt med detta och det finns en samsyn mellan 

skolledningen och lärarna vilket skapar trygghet. Mycket samarbete mellan hem och skola för att 

hjälpas åt runt dessa frågor. Besöksveckorna där vårdnadshavare besöker skolan fungerar och 

många vårdnadshavare är med i skolan under dessa veckor. 

Bra för hela skolan med projekten som skolan är inne i både sömn och samarbetet med forskare 

på Örebro universitet runt rörelse, matvanor och resultat.  

Mycket positivt att duschbåsen är på plats. Problematiken kring starka dofter har blivit bättre. 

Matråd och samverkan med matpersonal fungerar också bra. Överlag så finns det bra lokaler i 

skolan och det finns möjlighet att sprida ut sig. 

 

Tallängen 

Genomgång av förskolans nya läroplan. 

Genomgång av hur skolan arbetar med temat som var sagt.  Tyvärr hann de inte med några 

diskussioner utan det blev mest presentationer. Efter mötet blev det bestämt att presentationer 

max får ta 20 minuter och att övrig tid ska vara utifrån teman och diskussioner i 

föräldragruppen. 

Språkbruket är också ett bekymmer på skolan. 

 

Kumlaby  

Bra samarbete och samsyn i skolledningen mellan alla rektorer.  Genomgång av skolans arbete 

med GRETA. Regler och rutiner har diskuterats och kopplats till GRETA, värdegrundsarbetet. 

Språkbruket diskuterades. Lärare filmas och filmer läggs ut på t.ex. TikTok. Rektor har 



kontaktats och information har förts fram om, så att rektor kan vidta åtgärder. Stort bekymmer 

med att eleverna inte duschar på främst 7-9. Ibland kan det bero på att schemat är för tight, 

eleverna hinner inte. Det finns också en rädsla för att bli filmad eftersom de har tillgång till 

telefonerna i omklädningsrummen.  

Fotografering har också diskuterats. 

 

Fylsta 

Matsituationen på Fylsta har diskuterats. Den är för trång och är inte anpassad för det antal 

elever som går på skolan. Eleverna har 20 minuters lunch och var 5:e minut kommer det en ny 

klass vilket skapar stress. Viss ombyggnation har skett men fortfarande problem att rymmas. 

Hög ljudnivå och eleverna tar inte om mat pga stress. 

Många fler än vad det brukar på föräldraforumet och bra spridning mellan årskurserna. 

Genomgång av likabehandlingsplanen som också finns i en annan variant som är riktad direkt 

till eleverna. Många vårdnadshavare upplever att det är en hård jargong mellan eleverna. Flera 

upplevde att det var väldigt bra i klassrummet men när man gick ut på rast så släpper det och 

det blir en mycket hård jargong. 

Diskussion om sociala medier och vårdnadshavarnas ansvar i detta. Diskussion om det skulle 

fungera att ha gemensamma regler runt detta. Ofta fortsätter eventuella konflikter på skolan, 

nästa dag. 

Telefonerna lämnas in vid dagens början och fås tillbaka vid dagens slut. 

Skolgårdskväll, initiativ av vårdnadshavare där skolgården fräschades upp tillsammans 

medunder trivsamma former. 

 

Lillhedens förskola/skola 

Matsalen fungerar väldigt bra i samarbete med hemgården.  

Rektor i förskolan har jobbat mycket med normkreativitet i förskolan och de ser redan resultat 

bland barnen. Skapar trygghet i gruppen och barnen lär sig om vad som är ok och inte ok att 

göra med en kompis. Även diskussion om hur man som vårdnadshavare ska tänka runt dessa 

frågor. Bra diskussioner och givande samtal.  

Väldigt positiv lärmiljö när både förskola och skola finns i samma lokaler och det finns en 

naturlig närhet mellan barnen.  

Väldigt fin skolgård. Vårdnadshavarna är aktiva och engagerade i t.ex. skolgårdsfrågor vilket 

skapar en positiv gemenskap runt verksamheterna och i området. 

 

  



Stene 

Önskemål om att jobba mer med förebilder, faddrar som följer i alla årskurser. 

Beslutet i ett par föräldragrupper om gemensamma tider för när eleverna får använda 

telefonerna, datorerna på kvällarna och morgonen har fungerat väldigt bra.  

Rektor Magnus är nu på plats och får mycket positiv respons. Upplevelse om att det är 

neddragningar. Rektor jobbar för en budget i balans vilket skola idag inte har. 

Eleverna har med sig smörgås istället för att äta maten i matsalen. Önskemål om att ha en dialog 

med köken både elever och vårdnadshavare runt matsalen.  

Skolbussen gick inte första dagen.  

 

Frågor som förvaltningen tar med sig: 

Hur kan vi skapa mer likvärdighet runt digitaliseringen så att hoppet inte blir så stort när man går 

över stadierna? 

Problem med att hjälpa ens barn när man har kommit efter pga att allt är digitalt, svårt att kunna 

hjälpa till när man inte kan, hittar i systemen. Stort glapp mellan Stene och Vialund när det gäller 

undervisningen och hur man jobbar med t.ex. datorer i undervisningen. Vi hänvisar tillbaka till 

skolan och ta dialogen med lärare och rektor runt denna specifika fråga. Viktigt att 

vårdnadshavarna får stöd i hur man hjälper sina barn hemma.  

Vårdnadshavare vill att det ska vara möjligt att förvara datorerna för de yngre eleverna s kvar på 

skolan.  

Tydliggöra teman på föräldraforum så att det är samma saker vi pratar om på föräldraforum och 

på föräldraråd. Kan locka fler och skapar bra diskussioner. 

 

För vidare diskussion på respektive skola, förskola: 

Att eleverna inte duschar efter gymnastiken är ett bekymmer på flera skolor. Går det att 

bestämma att eleverna inte har med sig telefonerna i omklädningsrummen? Vissa skolor har 

med sig lärare in i omklädningsrummen vilket gör att det fungerar bättre. Frågan bör tas upp på 

respektive skola. 

 

Nästa möte 10/12 

På det mötet fortsätter vi diskutera språkbruket tillsammans med delar av elevhälsan. 

Varför har det blivit så hårt språkbruk? Vart kommer det från och hur kan vi tillsammans jobba 

för att förbättra det. 

 

Tema för nästa möte är ANDT-SL (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). 


