
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2012-09-27 
 
 
Närvarande: 
Fredric Nilsson Ordförande 1B & 3 
Angelica Packalén Sekreterare, 1B 
Lars-Göran Hjelm Kassör, 4B, 6B 
Katarina Augustsson Vice Ordf, Fsk C, 3C,4C  
Christina Nilsson Rektor 
Pehr Brattvall Lärarrepresentant 
Janis Dahlberg Justeringsman, 2B 
Jerker Hall 3B 
Yodima Tellskog FSK A 
Caroline Bergqvist FSK A 
Kim Blomster 3B 
Ulrika Swärd 1B 
Jennie Myrén 4B 
Karin Andersson FSK B 
Helena Bäckman 2A 
Anna Fredriksson 1B 
Magnus Fredriksson 1B 
Christina Pettersson Fritids 
Katarina Eklund FSK A, 3A 
Rickard Johansson 4A 
Andreas Andersson 4B 
Annette Nilsson 1A 
Hanna Helmersson 4A 

 
 
  

 
 
 
 

 

1.   Mötets öppnande 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 

2.   Val av justerare 
Till mötets justerare valdes Janis Dahlberg. 

3.   Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 

4.   Kort information för nytillkomna 
Ordförande & kassör informerade om vad Föräldraföreningen Granås gör och hur bidrag kommer in. 

5.   Närvaro av representanter 
Mötesdeltagarna presenterade sig kortfattat och en närvarolista skickades runt. 

6.   Ekonomisk rapport 
Föreningens kassör, Lars-Göran Hjelm, redovisade föreningens ekonomi (ekonomisk rapport 
bifogas protokollet), behållningen ligger för närvarande på 31 588: -. 
Medlemsavgiften kommer även detta läsår vara 150 kr per familj/läsår. Inkomster per år ca 
40 000 kr och de består av medlemsavgifter och öppet hus. Vid öppet hus är till stor del 
inkomsterna från lotterierna så vi måste hjälpas åt att fixa priser.  

7. Facebook 
Ordförande informerade om Facebook sidan. En av de stora anledningarna till skapandet var 
den avsaknad av frekventa besökare på FF granås hemsida. Däremot kommer samma 



information finnas på hemsida och facebook då inte alla har ett facebook konto. Ordförande 
hänvisar till ett beslut från FF granås styrelse där vi har satt upp ett regelverk/stadgar för 
denna företeelse. Ordförande kommer att lägga ut denna information på hemsidan.  
 
Vissa säkerhetsaspekter togs upp, och man har belyst dem och mötet kom fram till att man nu 
har en rimlig nivå. 
 

8. Reflektioner från Discot 18/9. 
 
Ordförande ville ha synpunkter på om discot skulle senareläggas pga att alla klasser knappt 
har hunnit ha föräldramöten och därmed så har inte de nya klassrepresentanterna utsetts. 
Detta höll mötesdeltagarna med om. Ytterliggare reflektioner att ta hänsyn till nästa gång: 

• Skärma av mot vägen, en del trafik till Hallevi. 
• Prislistor skickas med ut på inbjudan, för att föräldrar ska veta hur mkt 

pengar ett barn ska ha med sig. 
• Senarelägg gärna discot men det vore bra om det är en studiedag efter i 

samband med discot. 
• Öronproppar till föräldrarna J! 

 
Slutsummering av det hela är att discot var väldigt lyckat, nästan hela skolan barn kom och 
hade väldigt roligt. Endast några få incidenter inträffade. 
 
 

9. Skolledningen informerar 
 

• En hel del personalförändringar har skett både inom lärarkåren och fritidspersonalen. 
Skolan har även fått statliga medel och har därmed kunnat anställa en speciallärare på 
heltid. Denna lärare kommer främst ha fokus på matematik detta läsår. 

•  Nätverksträffarna inom skolområdet fortsätter, detta ses framför allt som en god form 
av kompetensutveckling. Alla kommunens förskolelärare möts, även personalen på 
fritidshemmen har samma form av nätverksträffar. Fritids uppdrag detta läsår i dessa 
forum är att arbeta med normer och värden. 

• LGR11 fortsätter att implementeras. Mycket arbete just nu handlar om hur man ska 
konstruera uppgifter och hur dessa ska bedömas av läraren. De nya betygskalorna är 
A-E och då får man i sjätte klass. 

• Granås är ingen mångkulturell skola och därför så ska det startas upp ett samarbete 
med Tärnanskolan hur vi ska kunna göra något utbyte. 

• Miljö –matsal för hög ljudnivå. Detta jobbar de på att få ner ytterliggare. 
• Enkäter kommer att skickas ut vecka 41/42 angående våra barns trivsel på skolan. 

Fritidsenkäten som tidigare år har fått väldigt dålig svarsfrekvens kommer att skickas 
med vid samma tillfälle och nu hoppas man på en högre svarsfrekvens. 

• Skypekontakt har satts upp för att integrera C-klassen (allergiklassen) med sina 
klasskamrater. En del tekniska problem fortfarande men de arbetar på att lösa dessa. 

• Nationella prov: 
o De nationella proven som tidigare legat i årskurs 5 är nu i årskurs 6. De 

nationella proven är i ämnena svenska, matte, engelska, NO och SO. De 
nationella proverna i trean är som tidigare, svenska, matte, engelska.  



o Skolan är mkt restriktiv med ledigheter vid nationella prov.  
o Frågan kom upp och betygsättningen endast bygger på de nationella proven, 

men så är det inte. De nationella proven är självklart med i en bedömning av en 
elev men det är också en check för skolan om utbildningen har skett på rätt 
sätt, säger Christina. 

• Vara vänner: 
o Månadens vän, klassuppmuntran ska vara kvar. 
o Vara vänner samlingar 
o Vara vänner meddelande: 

§ Detta tänker de fortsätta med informerade rektorn. 
§ Däremot kom frågan upp att man anser att den inte fungerar. Barn har 

kommit hem och varit mycket ledsna och upprörda för att de har fått en 
lapp och de har inte förstått varför. Hur sker bedömningen? Har alla 
lärare en gemensam definition?  Uppfattningen är att lärarna har olika 
definitioner på när man ska utfärda en lapp. Detta ska tas upp och 
diskuteras av vara vänner forumet och återkomma till FF om åtgärd. 

§ Vidare ska ordförande skicka ut en förfrågan för att få in mer åsikter 
om Våra vänner och hur de kan fortsätta sitt arbete framåt. 

§ Frågan kom upp om vilka som ingår i Vara vänner, även lärarna var 
frågeställningen. Alla ingår var svaret från rektorn. Upplever lärarna att 
respekten för om har förändrats undrar en förälder. Nej anser rektorn 
däremot upplever Christina att vi har fler värdekonflikter än tidigare. 

 

9.     Övriga frågor 
• Lunchschema – rullande? 

o Föräldrarepresentant tog upp att klass 3A äter väldigt tidig lunch 10.25 och 
detta gjorde de även förra året. Då lovades man att detta inte skulle upprepas 
utan det är ett rullande schema. Detta var mkt olyckligt ansåg rektorn men det 
är många faktorer som spelar in och de ska hålla detta under uppsikt inför nästa 
år. 

• Mellanmålet: 
o En förbättring har skett men det finns mer att göra. En förälder undrar varför 

inte alla barn kan erbjudas muslin inte bara de som är diabetiker. 
Kostnadsfråga trodde Christina, men ordförande tillsammans med Christina 
ska ta ut en lista på vad som erbjuds till mellanmål och sedan kan diskussionen 
fortsätta. 

• Kollision med föräldramöten för flera klasser. Detta hände förra året också, det är inte 
acceptabelt. Nästa år måste vi få till en bättre samordning. Christina tog till sig 
kritiken och skulle ta med detta inför nästa års planering. 

• Förslag på Vara vänner område att jobba vidare med är nätmobbning. Mötet ansåg att 
en föreläsning i ämnet skulle var mycket intressant och utifrån det jobba vidare hur 
skola och föräldrar gemensamt kan hjälpa med elevernas språkbruk i dessa 
sammanhang. 

• Inköp till eleverna: 
o Fritids ska ta fram listor på behov till eleverna och även klasserna ska få önska 

sig saker till ett belopp på ca 500 kr 
o Hagar och linjer börjar bli dåliga och eleverna efterfrågar detta och detta 

uppmuntrar ju även utelekar. 



o Vidare kan man fundera vidare på någon större investering såsom 
bordtennisbordet vilket är mycket uppskattat av eleverna. 

o Skolan köper in och sen betalar vi för då slipper vi moms och mer saker till 
eleverna. 

• Lärarkåren undrar om FF vill ta över julmarknaden. Den spontana reaktionen var att vi 
anser att Discot och Öppet hus är de aktiviteter vi har krafter till att anordna, men 
frågan ska tas upp i styrelsen. Ordförande återkommer. 

 
10.   Nästa möte 

22/11 kl. 18.30 – 20.00 
 

11.   Mötets avslutande 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
……………………………………………       
Janis Dahlberg, justerare 


