
Protokoll för skolrådet på Almunge skola den 23 september 

 

Skolrådet är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en 

långsiktigt positiv skolutveckling på Almunge skola. 

Fokus är frågor som gäller alla, att man representerar sig själv, frågor gäller helheten och inte 

enskilda elever och lärare osv.  

1) Välkomna! 

2) Presentationsrunda idag; Pelle Thor åk 9, Ebba Butler åk 4, Erik Reis åk 2 o 6, Katrin 

Petersson lärare åk 2, Agnetha Hägglund lärare åk 4, Bodil Eriksson rektor och Eva 

Wiman biträdande rektor  

Vem antecknar?  (Eva) 

Syftet med dagens möte: att titta bakåt-vad gjorde och jobbade vi med ifjol och titta framåt-

vad ska vi ha för fokus det här läsåret?  

3) Reflektioner kring terminsstarten.  

a. Intryck vårdnadshavare; bra positiv start, stor skillnad när man kommer från 

”lilla” Länna till stora Almunge.  

b. Rapport från lagen; skillnad när det är tre 4:or och tre 7:or, bra med mindre 

klasser, bra positiv start, jätterolig start, tar lite längre tid för åk 7 att landa i 

sina klasser, men det jobbas intensivt på alla nivåer.  

4) Fokus för skolan för läsåret både ur ett utvecklingsperspektiv men också saker att hålla 

i och fördjupa oss i. 

a. F-9 perspektiv 

b. Mobilfri skola- skolans syfte är  

att hindra mobilen att distrahera under skoldagen,  

att eleverna ges möjlighet att umgås på andra sätt,  

att lägga fokus på skolarbetet och  

att vi minskar risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under 

skoldagen. 

Vi vill skapa en större medvetenhet om mobilanvändandet och ge möjlighet till 

reflektion och utrymme för annat. Det här är ingen svartvit fråga men vi önskar att ni 

tillsammans med oss kan hjälpa eleverna med detta.  

 

c. Puls - utökad timplan i idrott för högstadiet som vi valt att använda till 

pulshöjande aktiviteter både för koncentrationen men också för skolprestation i 

stort. En individuell utmaning på individuell nivå som man gör för sig själv.  

d. Våra resultat- genom att dels vara mobilfria, satsa på Puls, fokusera på 

studiero, utveckla metoder för lärandet i klassrummet mm  

e. Värdegrundsarbete- vi är en KiVa skola och det är viktigt att hålla i.  



f. Studiero – Hur skapar man studiero när man är många olika människor som 

ska jobba tillsammans. Vi arbetar både på individ och gruppnivå så att alla får 

chans att utvecklas. Vi arbetar också med olika metodval för att skapa lugn och 

ro för alla. En metod vi vill utveckla är det samarbetande klassrummet där 

eleverna lär tillsammans. 

g. Digitalisering- Vi arbetar för att den digitala kompetensen ska bli ett verktyg 

på riktigt som bidrar till lärandet både för våra allra yngsta och hela vägen 

genom skolan. 

h. Samverkan mellan skola och hem 

 

5) Förslag på fokus för skolrådet:  

Hur kan man skapa fler mötesplatser där vi alla möts? 

Vi utgick från den Tankesmedja som vi hade under hösten 2017… 

6) Ny Tankesmedja där vi kokar ihop de idéer vi tidigare vaskade fram, skolan bjuder in 

alla både elever och föräldrar den v 13 november. Eleverna bjuder på hembakt.   

 Hålla i ”Vad vill du bli?”-en temakväll för åk 6, 7 och 8. Obligatorisk kväll 

för åk 7 under våren.  

7) Datum för höstens ordinarie skolråd 25/11 18.00 där vi följer upp. Övriga frågor 

/Eva 

 

 

 

 


