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Skolråd på Bojarskolan 

 
 
Dagordning:  

• Representant från skolköket 
• Systematiska kvalitetsarbete 
• Värdegrundsarbete 
• Ombyggnationen 
• Rapport från lärarna 
• Föräldrarnas frågor 

 
 

Anteckningar:  

• Ingen representant från skolköket.  
På Bojar har vi en ny chef i köket. Hon heter Josefine.   
Det finns några frågor som föräldrarna vill ha svar på. Marie Louise går vidare och kontaktar 
Agneta Kullberg för att få svar på frågorna.   
 

• Systematiska kvalitetsarbete:  
Marie Louise förklarade de tre prioriterande målen: 

1) Förbättrad arbetsmiljö för eleverna: Mål: Trygg och uppmuntrande lärmiljö som 
präglas av studiero. 

2) Likvärdighet i utbildning och bedömning: Mål: Likvärdig och hög kvalitet på 
utbildning och bedömning i kommunen.  

3) Elevernas inflytande över utbildning kopplad till måluppfyllelse. Mål: Ökat 
elevinflytande och kunskap om elevinflytande och delaktighet. Likvärdigt 
ledarskap i undervisningen.  

  
 

• Värdegrundsarbete:  
Pedagogerna på skolan jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbeten på olika sätt och i olika 
sammanhang. Som ett led i arbetet med värdegrunden kommer all personal få 
kompetensutveckling genom att bland annat läsa litteratur av Bo Heijlskov och Kent 
Hedevåg. 
 

• Ombyggnationen 
Förskolan flyttar ut till januari 2019 och då påbörjas ombyggnationens etapp 1. Nya klassrum 
kommer att byggas där och vara färdiga ht 19. Etapp 2 är att bygga en ny matsal och 
idrottssal i en fristående byggnad där paviljongerna står idag.  
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• Rapport från lärarna:  
Starten gick bra. Gemensamt arbete med olika aktiviteter som dans, samarbetsövningar, 
gjuta, måla berg, mm. Eleverna gillade det, det var jätteroligt.  

• Helena B och Henrik B delar på skolvärdstjänsten och detta har fungerat bra. Helena har 
hand om det administrativa och Henrik har hand om vaktmästeridelen. 

• Lena A är ansvarig för SVA och har även rastaktiviteter. Rastaktiviteter är i nuläget två gånger 
i veckan. År 6 hjälper till med detta och det fungerar bra.  

• Slöjd läraren Linda är gravid och kommer att göra sin sista vecka nu (vecka 40).  
• De muntliga nationella proven för åk 6 drar i gång efter lovet v.44 

 
• Angående trafiksituationen: Många som kör sina barn till skolan. Även elever med busskort 

åker med föräldrarna. Kan vi tänka på att barnen kan gå eller cykla till skolan själva?  
Vi tar upp frågan i lärarlaget om att startar en gå/cykla vecka för att motivera eleverna att 
gå/cykla.  
Föräldrarnas frågor 

Det är svårt för åk 5 att hinna duscha efter gympan, Mercedes kollar detta med Ola (läraren)   
Ventilation fungerar inte så bra hos åk 4, 5 och 6 även i sjöstjärnan. Vaktmästarna ska kolla 
det.   
Det har blivit bättre med utrymmet för åk 4-6 då åk 3 har sina klassrum i paviljongerna. Detta 
underlättar när klasserna arbetar i halvklass.  
 
Till nästa skolråd: Lärarna skriver i veckobrevet om vilka som är representanterna samt 
mailadresser. Föräldrarna mailar frågor till representanterna.  
 
Föräldrarna undrar om hur många personal är på rasten: 6 lärare ute och en som roterar.  
Utemiljön ska ses över så att eleverna leker inom skolrådet.  

 
Fritids: Namn på personalen som jobbar där, så att föräldrarna vet vilka de är.  
Rutiner att besöka toaletten innan barnen går till fritids önskas av föräldrarna.  
Önskemål om att gå via matsalen för att hämta barnen från Pärlan/Korallen och inte gå runt: 
Men på grund av hygien ska vi inte tillåta detta. Det kommer att bli bättre när en ny matsal 
byggs. 
 
Skolkatalog: Föräldrarna inte nöjda med beslutet. Marie Louise tar frågan med 
förvaltningschef.  
 
Önskemål om ett möte med fritidspersonal önskas.  
 
Fritids telefonnummer saknas på hemsidan, detta justerar Mercedes.  
 
Vid pennan: Mercedes Carnet Bitr.rektor 
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