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 Förvaltning för livslångt lärande 

 
 
 

Föräldraråd 2017-10-05 
Oskar Svärd ny ordförande i nämnd för livslångt lärande. 
Information om att arbetsmiljöverket avslutar sin granskning av förskolan efter 
hårt arbete av förvaltningen.   
 
Lärarförbundets ranking. Kumla kommun klättrar inom många områden på 
lärarförbundets ranking. Arbetet fortsätter för att ytterligare utveckla 
verksamheterna. 
   
Tema Resultat 
Per Bernestål redovisar vårens kunskapsresultat och resultat av föräldra- och 
elevenkäter från vårterminen 2017. Bildspel finns som bilaga. 
 
Marika Jonsson – kontaktperson för Infomentor: marika.jonsson@kumla.se 
 
Kumlaby 
Idag är det närvarande rektorer i verksamheterna som skapar ett gott klimat. 
Gott bemötande. Många fler som kommer på föräldraforumen för att det känns 
värdefullt. Föräldrarna känner att det är en positiv stämning på skolan i alla 
verksamheterna. Mycket positiv utveckling. 
 
Biblioteket är under uppbyggnad. Gården för de yngre ska rustas. Mopedåkning 
på platser där det inte är ok anmäls och registreras. 
 
Hällabrottets förskola 
Målade linjer på parkeringsplatsen önskas och mer belysning på parkeringen. Nu 
genomförs en genomgripande översyn över trafiksituationen kring alla våra 
skolor. Ljudnivån i de lokalerna där förskoleklassen vistas behöver ses över. 
 
Tallängens skola 
Ny rektor på plats som skapar trygghet. Diskussion om ventilation. Turbulent i 
vissa klasser bland de yngre eleverna. Viktigt att prata med pedagogerna först för 
att få svar på hur de jobbar med trygghet och arbetsro. 
 
Fylsta 
Föräldrar nöjda med skolan. Städningen diskuterades och det upplevs som 
väldigt smutsigt. Skofritt, men ändå väldigt smutsigt på golven. Matsalen upplevs 
som stressig. Rektor och verksamhetschef tillsammans med kostchef har sett 
över alternativen och ser över mattiderna utifrån det lokalerna tillåter. Frågor 
om vem som bestämmer vilken frukost och mat som serveras. Riktlinjen säger att 
minst 20 minuter ska eleverna kunna sitt ner. Gröt på vissa skolor men inte 
andra, vad gäller. 
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Föräldramöte för fritids önskas eller öppet hus så att föräldrar får möjlighet att 
träffa fritidspersonalen. 
 
Stene/Åbytorp 
Ny skola vilket känns jättebra. Skolgården håller på och iordningsställ. Väldigt 
bra protokoll som förs in i Infomentor. 
Förskolan i Åbytorp. Information om ombyggnationen inför flytten till januari 
och gården önskas. 
 
Vialund 
Pulsprojektet har medfört positiva resultat. Genomgång av resultat. Diskussion 
om likvärdigheten i Infomentor. Väldigt olika beroende på vilken lärare som 
klasserna har. Infomentor upplevs som ett bra verktyg från föräldrarna. 
Pilotprojektet med 1-1 fortsätter. Många går till OKQ8 och köper energidryck. 
Samtal med ägarna finns men är svår att komma vidare.  
 
 
Skogstorpsskolan 
Genomgång av statistik och resultat i Infomentor och hur man jobbar med elever 
som inte når målen. Tydlig målsättning med uppföljning av elevernas resultat på 
individnivå. Ventilationen i vissa klassrum är dåligt och duscharna är fortfarande 
ibland kalla. Information om andra klasser som man ej är berörd av syns 
fortfarande. 
 
 
Övriga frågor: 
Ojämnt hur Infomentor används i våra verksamheter. Mer likhet i användandet 
önskas från föräldrarna. 

 

Nästa träff: tema kost.  
FLL bjuder in kostchefen för att diskutera frågan. 

 

 

 

Förvaltning för livslångt lärande 

 

Ann-Sofie Vennerstrand 
Förvaltningschef 


	Föräldraråd 2017-10-05

