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Föräldramöte/skolråd Odelsbergsskolan 191009 
 

Närvarande:  

Linda Karlsson Kjäll, F-klass röd. Linda Kjellberg, F-klass Lila. Sten Isnes, F-klass blå. Anna Emterling, 

1B. Mariana Lund, 1A. Susanne Bäck, 2A. Reshin Hikmat Soar, 2B. Marie Steen, 3A. Sofie Stolfer 

Landgren, 3B. Kathleen Ljunggren, 4A. Linda Oderbrant 5B,  

Monika Wikfjärd Andersson lärare, Eva Stigberg rektor och Ulrika Bogren bitr. rektor. 

 

 
Läsåret 2019/2020 
På skolan går det just nu ca 345 elever. Det är en liten ökning sedan förra läsåret. Vi har behöriga 

lärare på alla tjänster på skolan. Dock saknas det behöriga fritidspedagoger.  

 
Ledigheter 
Elever har skolplikt och missar mycket i skolan om de tar ledigt under skoltid. Eleverna går i skolan 

178 dagar/år och har 187 dagar ledigt/ år. Det är därför viktigt och önskvärt att ledigheter planeras 

under de veckor som eleverna har lov.  

Den 13/11 är skolan och fritids stängda för kompetensutveckling.  

 

SKA- arbete: 
Alla skolor i Strömstads kommun skall under läsåret 2019/2020 fortsätta att arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA).  Detta arbetas med under hela läsåret. Eftersom att utvärderingarna som 

gjordes i slutet av förra läsåret, visade på att de mål som hade satts upp inte kändes avslutade så är 

de prioriterade målen samma som förra läsåret.  

 

De prioriterade utvecklingsområden som gäller för alla kommunens skolor läsåret 2019/2020 är: 

• Förbättrad arbetsmiljö för eleverna 

• Likvärdighet i utbildning och bedömning 

• Elevernas inflytande över utbildning kopplad till högre måluppfyllelse  

 

Kooperativt lärande: 

Monika Wikfjärd Andersson, förstelärare, berättade lite kort hur de arbetar med kooperativt lärande 
i klassrummet. Som en del i SKA-arbetet så får alla lärarna i kommunen kompetensutveckling i 
arbetssättet kooperativt lärande. Det är ett arbetssätt för att organisera samarbetet i klassrummet. 
Kooperativt lärande leder till inkludering, social utveckling och lärande för eleverna. Arbetssättet kan 
användas i alla ämnen. Skolrådsrepresentanterna fick också göra en liten enkel övning för att testa på 
strukturen Ping-Pongprat i det kooperativa arbetssättet.  
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Utvärdering Föräldramötet: 
Det är svårt att alla föräldramöten är på samma dag om man har barn i flera olika klasser. Det var 

inte så stor uppslutning på den gemensamma informationen. Kan den informationen ges på annat 

sätt? Kanske genom att all personal presenterar sig på en film som visas i klasserna? Då kan även 

rektorsinformationen ges via filmen. Det är bra om även fritidspersonal är med på föräldramötet. 

Frågan om hur vi kan förändra föräldramötet utifrån synpunkterna tas upp med skolans lärare.  

 

Övriga frågor/information: 
– Skolavslutning: Frågan ställdes om det är möjligt att skolavslutningen kan firas i kyrkan. Det blev en 

kort dialog om detta och det finns olika åsikter. Vi kom fram till att det är elevernas perspektiv som är 

det viktiga. Var vill eleverna ha sin skolavslutning? Vi bestämde att frågan tas upp på elevrådet.  

 

– Veckobreven från lärarna: Det önskas att veckobreven från lärarna skrivs i samma mall. Det blir då 

enklare att läsa dem. Det kom också fram en önskan om att veckobreven skickas ut på samma 

veckodag och då gärna i slutet av veckan. Rektor Eva lovade att se till framföra till lärarna att samma 

mall används, men det är svårare att styra över vilken veckodag som breven sänds ut. Detta beror på 

lärarnas planeringstid.  

 

– Skolgården: Många föräldrar tycker att skolgården är tråkig. Det finns en önskan om att göra den 

grönare och roligare. Kan det skapas en grupp av föräldrar som är med och utvecklar 

skolgårdsmiljön?  

 

Trafiksituationen: Det är mycket bilar som rör sig i området runt framförallt skolstart. Eftersom att 

det är föräldrar som kör sina barn till skolan som påverkar trafiksituationen så är det viktigt att tänka 

på hur man själv kan bidra till att förbättra den. Kanske att det går att släppa av sina barn en bit ifrån 

skolan eller att parkera längre bort.  

 
Inför detta skolråd så kom det en hel del frågor från skolrådsrepresentanterna om skolmaten. Vi 

valde att inte ta upp de frågorna på skolrådet, utan kommer istället att ha ett extra skolråd/matråd 

den 20/11 kl. 18.00–19.00. Då är kostchefen Agneta Kullberg och skolans kökschef Makfire Mustafa 

inbjudna för att svara på frågor. 

 

 

Har ni frågor om skolan, hör gärna av er direkt till oss.  

 

Med vänlig hälsning: 

 
Eva Stigberg, rektor                              Ulrika Bogren, bitr. rektor 

eva.stigberg@stromstad.se                 ulrika.bogren@stromstad.se 

 


