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 Nämnd för livslångt lärande 

 
 
 

Föräldraråd Tema resultat 
Representanter från: 
Tallängens skola, Hällabrottets förskola, Hagaskolan, Vialundskolan. 
 
Resultat: 
Per Bernestål går igenom resultaten från 2016. Meritpoäng i årskurs 9, andel 
elever behöriga till gymnasiet, föräldraenkäter i förskolan och elevenkäter i år 5 
och 8.  Se bilaga. 

 
Punkter från enheternas föräldraforum: 
 
Förskolan i Hällabrottet har fler barn och färre personal än under hösten enligt 
representant från föräldrarna och föräldrar önskar återkoppling till hur det är 
tänkt utifrån arbetet med färre barn i grupperna.  

Belysningen på parkeringen på Hällabrottets förskola och Tallängens skola är 
inte åtgärdad. Just nu pågår en översyn över belysning i hela kommunen men 
återkoppling önskas över hur arbetet går och åtgärder utifrån det. 

Parkeringen vid Hällabrottets förskola är för liten. Återvinningsstationen medför 
att det blir glas på parkeringen och kan orsaka punktering. Önskemål om att 
utöka parkering på andra sidan vägen. För vilka är parkeringen riktad till, är det 
boende eller förskolan.  

Målade rutor önskas vid parkeringen både vid Hällabrottets förskolan och 
Tallängens skola. Gärna ”familjeparkeringar” lite större så att dagens bilar får 
plats. 

Utemiljön vid Hällabrottets förskola är inte åtgärdat än. Arbeten är beställda och 
lekmaterial är beställt men inte uppsatt än. 
Antecknat efter mötet: 
Föräldrarådets synpunkter är framförda till samhällsbyggnadsförvaltningen, särskilt 
poängterat att de ska ha extra koll på parkeringen i Hällabrottet när Kumlas gator 
utvärderas (vilket görs nu).) 
 

På Tallängens skola är dörren mellan tjejernas och killarnas omklädningsrum 
olåst och det finns önskemål om att kunna låsa den dörren för att skapa mer 
trygghet. 

Återkoppling kring parkeringar för handikappade vid enheterna saknas. 

Önskemål om att matsedeln finns infomentor. Föräldrar önskar också få veta 
ursprunget för all mat som eleverna äter. Det ska kunna finnas lätt att tillgå. 
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I Infomentor på förskolan kan man som vårdnadshavare ange vilken orsak som 
barnet är hemma för och samma val önskas för skolans elever. 

 

Björnens verksamhet kan inte använda infomentor under helgen utan det är 
bara må-fre vilket gör att Björnen har svårt att använda systemet. 

 

Vialund önskar duschväggar i duscharna. Man önskar också tillgång till fler 
hallar.  

Mycket positivt med pulshöjande aktiviteter på skolan. 

 
Hagaskolan upplever att det är bekymmer i omklädningsrummen vid idrotten. 
Eleverna upplever att det är otryggt att byta om. 

Brist på vikarier. 

Vad är det för riktlinjer, regler gällande omklädningsrummen vid idrotten på våra 
skolor? Frågan behöver belysas och tydlighet kring vad som gäller önskas. 

 

Nästa föräldraråd 19 april kl.18-20 Tema Inflytande. 
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