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Förvaltning för livslångt lärande

Föräldraråd
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Oskar Svärd, M

Annica Moberg, S

Fylsta skola

På forumet så diskuterades digitalisering och hur det kommer bli för Fylsta efter
utvärderingen från Stene.
Mörkt på skolgården, men fastighet har varit där och åtgärdat. Trelärarsystemet
har positiva effekter.
Kumlaby

Diskussion om hårt klimat bland barnen. SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) finns inkopplad som stöd till skolan.

Frågor om vilka filter som finns på de nya datorerna? Förvaltningschefen tar med
frågan till nästa möte.
Tallängen

Har inte varit något forum, utan det blev inställt. Mycket löss på skolan, svårt att
få bukt på det.
Skogstorp

Diskussion om hur det går med datorerna och hur planen ser ut framåt med
Chromebooks. Elever och vårdnadshavare kommer få information via Infomentor
om hur planen ser ut och hur läget är nu.
Beröm till all personal för hur de hanterade clown-situationen.
Stene skola/Åbytorps förskola

Stor uppslutning på forumet där fokus var attityder, t.ex. hur barn pratar om
skolan, kompisar och till varandra. Innan forumet hade skolan extra insatta
möten med samma fokus. SPSM kopplas även in för att stötta pedagogerna och
föräldrar kommer bli inbjudna till temakvällar kring boken ”Fem gånger mer
kärlek”. Arbetet är riktat till både förskola och skola och syftet är att förebygga
och tidigt jobba systematiskt för att skapa ett gott klimat.
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Behov av stöd till föräldrar. ”Föräldrar emellan” är väldigt bra, men når inte ut till
alla föräldrar, förvaltningen ser över hur rutinen ser ut när information om dessa
föreläsningar går ut till vårdnadshavare.
Tematiska föräldramöten som t.ex. Stene skola och Åbytorps förskola har inlett
har mycket positiva effekter.

Mycket positivt med samarbetet mellan föräldrar på förskolan och skolan för att
jobba tillsammans för ett gott klimat.
I flera klasser på Stene har föräldrar kommit överens om gemensamma
förhållningssätt kring t.ex. mobiltelefoner, användning av datorer m.m.
Youtube fungerar inte för de mindre barnen, de kan inte hantera det.

Finns både för och nackdelar med att låta åk 1-3 få en egen dator och ta hem.

Vialund

Diskussion om digitala arbetssätt och hur skolan arbetar. Går det att ställa in så
att datorerna för de yngre inte kommer åt Youtube men att de äldre gör det?
Attityder och jargonger har också diskuterats. Även allergier mot parfym och
inställningen, attityden mot det.
Pulspassen fungerar mycket bra men flickorna upplever att det är jobbigt att
duscha eftersom det saknas bås i duscharna.

Aktiv skola, tips på hur man kan jobba med fysisk aktivitet i skolan, även yngre
åldrar. Även ”Röris” finns som många skolor använder.
Oro för droger kring Kumlahallen.

Förslag på teman till nästa års möten:
•
•
•
•
•

IT-säkerhet, skydd, filter, förhållningssätt, social medier,

Mer fysisk aktivitet i förskolan, skolan
Attityder, normer, relationer,

Samverkan föräldrar skola, olika ansvar.

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) Hur jobbar vi
tillsammans förebyggande?

Nästa möte 12 februari 2019.

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/foraldrasamverkan.html
Ann-Sofie Vennerstrand

Förvaltningschef

