
 
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2012-02-16 

 
 
 
Närvarande: 
Lotta Rahm Ordförande F A, 3 A 
Helena Qvist Sekreterare, 3 A, 5 A 
Lars-Göran Hjelm Kassör, 3B, 5B 
Christina Nilsson Rektor 
Jessica Levin Lärarrepresentant 
Eric Windhede F A 
Jonas Höjer 1A 
Viktoria Carlsson 1 B 
Maria Corneliusson 1 B 
Camilla Christensen 1B 
Janis Dahlberg 1B, 3A 
Dan Ivarsson 2 A, 3 B 
Tove af Geijerstam 2 A, 5 A 
Camilla   
Norén-Pettersson   2B 
Anna Borg 2 B 
Päivi Jakum 4 B 
Johanna Andersson 5B 

 
 
 
 

 
 

1.   Mötets öppnande 
Ordförande Lotta Rahm öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 

2.   Val av justerare 
Till mötets justerare valdes Anna Borg. 

3.   Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 

4.   Kort information för nytillkomna 
Ordförande 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 47 449: -. 



7.   Skolledningen informerar 
· Tisdagen 14/2 var det Vara Vänner-dag och skolan fick då påhälsning av Sven-Erik 

som tidigare besökt Granås för att berätta om sitt arbete med att stödja fattiga 
skolbarn i Rumänien. Före jul var han här och berättade om dessa barns situation 
och uppmanade Granåseleverna att skänka julklappar. Nu kunde han visa bilder 
och berätta hur insamlingen utfallit. Granåseleverna fick mycket beröm för sitt 
engagemang. 

· Eva J-V är nyanställd som specialpedagog. Hon arbetar halvtid på Granås (udda 
veckor) och halvtid på Brålandaskolan (jämna veckor). 

· Skolvalet för förskolebarnen är inne på sluttampen och det förväntas komma många 
nya 6åringar till Granås. Det är redan klart att det blir två förskoleklasser till 
hösten. 

· Det är dags för 6:ornas skolval till högstadiet; vecka 10-11 genomförs tester för 
antagning till profilklasserna, vecka 12 görs antagningarna, vecka 13 får eleverna 
lämna in önskemål om klasskamrater. 14/5 ska de nya klasslistorna presenteras 
och 29/5 får barnen träffa sina nya klasser. 

· Det finns nya överlämningsdokument för förskolan, nu får 
barnen/föräldrarna/personalen lämna beskrivningar. 

· 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. 

· Fritidshemmen startar upp en ny aktivitet i samarbete med ”Skolskog”. Samtliga fritids 
kommer att anslutas till detta, skolan står för avgiften och alla barn kommer att få 
medlemskort. 

· LGR11 fortsätter att implementeras. Granås har nu fattat beslut att ge ämnesbetyg i 
både SO och NO-blocken. 

· De nationella proven i årskurs 6 är igång. Svenskaprovet har gjorts och nu står 
engelska och matte på tur. 

· Äntligen fick vi positiva nyheter om vår gamla stötesten – mellanmålet! På prov får 
barnen nu under sex veckor alternera mellan tre olika mellanmål 
(flingor/gröt/mjuk smörgås). Under testperioden kommer kostnaden vara samma 
som för tidigare meny. Flera föräldrar sade sig ha märkt av positiva effekter hos 
barnen, de är inte längre så trötta/hungriga/ledsna vid hämtning och hemkomst 
efter skoldagen. Rektor ska föra vidare detta omdöme till ansvariga. 

· Vara Vänner-utvärderingar går ut i klasserna fredag 17/2. Eleverna kommer sedan att 
få fylla i en ny enkät (under skoltid) efter sportlovet och senare kommer en annan 
enkät att skickas hem till föräldrarna. Christina berättar om den uppsjö av enkäter, 
från SKL1, som följer eleverna under hela deras skoltid och som syftar till att 
dokumentera och förbättra barnens skolgång. 

· Elevrådet har tagit upp att barnen själva har märkt av en försämrad attityd angående 
språkbruket på skolan, främst under rasterna. Med anledning av detta har Lars 
Sandgren varit runt i klasserna för at diskutera hur man ska komma tillrätta med 
problemet. 

· Jessica Levin frågade om ff Granås vill ställa upp med bidrag för två olika aktiviteter: 
ü Hålla någon form av danskurs (ev. bugg) vid en Vara Vänner-samling. 
ü Inköp av utomhusleksaker i olika klassuppsättningar. 



Mötet beslutade att bifalla bägge dessa önskningar. Angående leksakerna så kan 
vi förslagsvis stötta med ca 500 kr/klass. Jessica ska informera övriga lärare som 
får i uppdrag att tillsammans med barnen bestämma vad som ska köpas in. 

 

8.   Våren 2012 
· Mötet gjorde en generell genomgång av arbetet inför Öppet Hus (insamlig av vinster, bemanning och 

bakning). Här framfördes påpekande att barn som har anmält att de vill vara med och baka till 
evenemanget har varit besvikna då de inte har fått denna uppgift. Behovet har funnits av att tre 
familjer/klass har hjälpt till med detta moment och då det i flera klasser har funnits många som 
anmält sig har slumpen fått ge vem som anlitats. På grund av detta beslutade mötet att i år försöka 
låta alla som vill baka, ställa upp. Tanken är att vi då även kan ha försäljning av bakverk. 
 

När det gäller lotterierna lämnade ordförande förslaget att klassrepresentanterna ansvarar för att informera 
övriga föräldrar i ”sina” klasser om att samla in vinster. Mötet fördelade ansvariga till att söka sponsorer till 
våra ”storlotterier” enligt följande: 
ü XL Bygg: Lotta 
ü Ronnum: Lasse 
ü Massage (Marie Örnroth): Päivi 
ü Leklandet: Anna 
ü Almhages & JYSK: Johanna 
ü Fotograf: Maria 
ü Bokia: Tove 
ü Handarbete från ”Mona i köket”: Camilla 
ü Bergahästen: Helena 

Dessa förberedelser gällande vinsterna ska vara undersökta till nästa möte. 
 
Vi fortsätter den sedvanliga uppdelningen att 5:orna ansvarar för caféet och 6:orna bemannar 
korvståndet. 
 
B-spåret kommer att inleda kvällen (17.00 - 18.30) och således får A-spåret ta andra passet (18.30 
– 20.00). 
 

9.     Övriga frågor 
· Flera föräldrar framförde klagomål på tillgängligheten hos lärplattformen. Jessica 

tipsade om lämplig åtgärd samt hänvisade till supporten. 
· Angående den aktuella Medborgardialogen undrade en förälder om ff Granås skulle 

samla till ett gemensamt uttalande i frågan. Efter diskussion beslöt mötet att 
avvakta med detta för att invänta vidare utveckling av förslagen. Dock beslöts det 
att ff Granås ska gå ut med uppmaning till samtliga föräldrar att fylla i enkäten, 
detta genom ett utskick som barnen får ta med sig hem. 

· Slutligen frågade en förälder om skolans policy gällande elevernas bruk av skolans 
telefoner. Rektor svarade att man försöker att undvika onödiga samtal som 
tidigare har genererat en stor kostnad och att eleverna i första hand ska ringa 
privatsamtal från egna mobiler. Dock uttrycktes det att eleverna naturligtvis får 
ringa på skolans telefoner när det finns ett reellt behov. 

Diskussionen fortsatte om huruvida barnen är tillåtna att ha med sig mobiltelefoner till 
skolan (angående tidigare mötens diskussioner). Bestämmelserna på skolan är sådana att 



eleverna kan ha med sig sina mobiler men inte får ha dem påslagna under skoltid. 
Det lyftes också klagomål att lärare har svarat i sina privata mobiler under lektionstid. 
Rektor ska ta upp detta på nästa APT. 
 
10.   Nästa möte 

19/4 kl. 18.30 – 20.00 
 

11.   Mötets avslutande 
Ordförande Lotta Rahm förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Helena Qvist, sekreterare 
 
……………………………………………       
Anna Borg, justerare 
 
	  


