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Föräldraråd Svedjeskolan 150519
Lokal: Hjärtpunkten
Närvarande: Gunilla Lundström, rektor F‐3, Louise Larsson rektor 7‐9 , Eva‐
Britt Granström lärare, Viktoria Lindahl fritidspedagog, Christina Kero
skolhandläggare, Kristina Oja och Devla Tomic från arbetsmarknadsfvlt,
Annica Isaksson, Susanne Määttä föräldrar.

Vi välkomnar alla till dagens föräldraråd.
Hjärtpunkten
Kristina Oja berättar om Hertsöns nya lokal Hertsöns Hjärtpunkt.
Detta är en mötesplats för alla människor 0‐100 år. Lulebo
sponsrar hyran under två år, lokalen är tänkt som en mötesplats
för olika aktiviteter både de som vill komma in och spela schack,
måla, fika och äta popcorn m.m. De berättar om samarbetet som
de önskar skapa med skolan. Alla är välkomna och öppentiden är
måndag till fredag mellan kl. 8‐17. Lördag och söndag kan man
boka lokalen. Telnr. 0920‐453065.
Läget på skolan
26 maj är det mångfaldsdagen och Svedjeskolan har storsjung på
stan.
Gymnastiksalen kan användas igen vilket är riktigt härligt och
barnen var riktigt glada.
Ombyggnationen fortgår ännu, bl.a. ska alla mattorgolv bytas i
skolan vilket kan medföra vissa tillfälliga förändringar.
Ombyggnationen är klar på B sidan klass 2C. Fasaden årgärdas
på utsidan med ny fasad nedtill men vi vet ej när detta sker exakt
i tiden. Skolgården kommer inte att åtgärdas som det ser ut nu i
dagsläget.
Ljudabsorbenter kommer att sättas upp under sommaren i
matsalen för att förbättra ljudmiljön. Under sommarfritids
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kommer maten ev. att serveras på Hertsöskolan. Sommarfritids
är under v. 28‐31 i Paviljongen.
Föräldraenkät fritids
Föräldraenkäten för fritids hade en svarsfrekvens på 44 föräldrar
‐ totalt har vi ca 198 elever. Vi diskuterar vad den låga
svarsfrekvensen kan bero på.
Klasser till hösten
Till hösten 2015 kommer det att bli tre parallellt i samtliga f‐3.
Nyanställda till hösten
Vi hälsar två nyanställda välkomna, lärare Anita Pålsson och
fritidspedagog Niklas Sten som börjar till hösten.
Trygghetsteamet
Viktoria berättar om trygghetsteamet på Svedjeskolan och hur de
jobbar vid olika incidenter som händer på skolan. De som är med
i trygghetsteamet är Viktoria Lindahl, Moona Pontén och Linda‐
Marie Hansson. Viktoria berättar också om hur de jobbar med
planen för diskriminering och kränkande behandling och utifrån
detta jobbat med enkäter som barnen fyller i utifrån hur de
upplever olika situationer och platser på skolan. Utifrån dessa
svar jobbar men vidare för att hitta bra lösningar och
förbättringar.
Speciallärartjänst
Speciallärartjänster kommer också att utannonseras då vi har
lärare som går i pension.
Skolavslutningen 12 juni kl. 09:30 i U:et
Vi avslutar mötet och önskar Trevlig sommar!

