
Protokoll för skolrådet på Almunge skola den 12 november  
 

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 

Vem antecknar?  (Eva) 

Syftet med dagens möte: att planera temakväll kring nätfrågor samt göra kalendarium för 
våren.   

 
3) Vi samtalade kring skolans rutiner arbetet mot mot kränkande behandling och vilken 

roll KiVa har i det arbetet.  
 

4) Temakväll kring etik på nätet, idéer:  
 

Huvudsyfte:  att ge kunskap kring vad som händer på nätet och hur vi kan hjälpa våra 
elever/barn att bli bra nätanvändare, kanske framförallt med fokus på kommunikation 
på nätet.  

Idéer: 

a. Kanske en föreläsare kring hur man är mot varandra på nätet?  
i. Hur pratar vi med varandra på nätet? Gemensamt föräldra- och 

barnfokus?  
1. Konsekvenser för hela jaget  

b. Diskussionsfrågor efteråt  
c. Få igång samtal mellan barn och vårdnadshavare kring dessa frågor.  

i. Exempel på frågeställningar som man kan diskutera hemma inför 
kvällen 

1. Vilka ”appar” använder du för kommunikation?  
2. Vill du ”adda” mig? 
3. Tycker du att du använder mobilen, paddan för mycket? 

d. Hur förebildar vi? 
e. Vad spelas för spel, vilka möjligheter finns? Varför det finns åldersgränser  
f. Kan man ha flera perspektiv? Yngre och äldre elever? 
g. Säkerhet på nätet 



h. Hur stor del tar mobilen av elevernas liv? Hur påverkas de av det? Ta reda på 
var man finns på nätet, vad man gör och var och med vem? 

IT-gruppen på skolan gör en enkät och tar reda på vad eleverna har för fokus.  

Formförslag för temakvällen; att något extern föreläsare utifrån som kan möta både 
eleverna på dagen och föräldrar på kvällen kommer och gör ett upplägg utifrån våra 
önskemål. 

Eva och IT-gruppen kollar några förslag och presenterar ett upplägg i januari.  

Förslag att temakvällen sker vecka 11 eller 12 (beroende på när den externa föreläsaren 
kan…) 

5) Datum för vårens ordinarie skolråd. Måndag 28/1, måndag 25/2 måndag 20/5 
Förslag för Nätkvällen- någon gång i vecka 11 eller 12. (mars) Vi återkommer i 
januari med ett tydligare upplägg.  

6) Vad vill du bli? Den 24/4 för åk 6-8. Vill du vara med och berätta om ditt yrke eller 
känner någon som vill göra det under denna temakväll, så anmäl dig gärna redan nu 
till Eva.  
 

7) Nästa möte den 28/1 
 

8) Övriga frågor 

/Eva 

 

 

 

 

 


