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Skolråd Odelsbergsskolan 190508 
 

Närvarande:  

Föräldrar: Elias Falconi F-klass, Malin Gårdstedt F-klass, Sofie Stolfer Landgren åk 2, Karin 

Alexandersson åk 3, Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt åk 4, Anna Emterling åk 5, Mette H. Johansson 

åk 1 och åk 5, Olle Delkvist åk 1 och åk 6, Ulrika Bogren bitr. rektor och Eva Stigberg rektor. 

 
Tillbakablick på läsåret som gått 
På skolan går det just nu 340 elever och på fritids ca 190 elever. Fritids har fyra åldersindelade 

avdelningar på fritids.  

På skolan arbetar det ca 40 lärare. Det är behöriga lärare i alla klasser. I höstas anställdes det en 

speciallärare som arbetar mycket med elever och särskilda stödinsatser. Specialläraren är också en 

del i skolans Elevhälsateam. 

 

SKA-arbete 
Under läsåret som gått så har stort fokus legat på SKA- arbete, vilket betyder systematiskt 
kvalitetsarbete. I det arbetet så har skolan arbetat med kompetensutveckling inom 3 prioriterade 
områden: 
– Förbättrad arbetsmiljö för eleverna  
– Likvärdighet och utbildning i undervisningen  
– Elevers inflytande över undervisningen 
 
Vi-känsla 
En ambition på Odelsbergsskolan är att elever och personal skall känna en Vi-känsla som bidrar till 
trygghet till varandra. Det anordnas därför ett antal gemensamma dagar för alla elever på skolan som 
bidrar till gemenskap, men också till att eleverna känner sig trygga med alla. Skolan arbetar med 
pulshöjande aktiviteter både på raster och i klassrummen. Skolan har en RAST-grupp som arbetar 
med gemensamma rastaktiviteter. Vi arbetar också med att synliggöra trygghet och studiero för 
eleverna genom att arbeta med begreppen på klassråd och elevråd.  
 

Återkoppling ifrån läsårets elevråd 
Ulrika har varit ansvarig för elevråden under läsåret. Elevrådet har under läsåret knutit an till skolans 

och lärarna arbete när det gäller framförallt, förbättrad arbetsmiljö för eleverna och elevers 

inflytande över undervisningen. På klassråden, som genomförs innan varje elevråd, så har Ulrika 

skickat ut frågor som skall diskuteras. Elevrådsrepresentanterna har sedan tagit med sig sin klass 

tankar till elevrådet.  

  

Framåtblick mot läsåret 2019/2020 
Inför skolstarten i augusti så kommer elevantalet att minska med ca 10 elever läsåret. Det beror på 

att 59 elever i årskurs 6 slutar och i inkommande förskoleklass är det ca 50 elever.  
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Just nu är organisationen runt personalen i planeringsstadiet. När det gäller lärarstaben så finns det 

behöriga lärare i alla klasser.  

Den 1/7 2019 införs det behörighetskrav på personal på fritidshem. Eftersom att det på 

Odelsbergsskolan inte finns så många behöriga på fritids så har tjänsterna annonserats ut. 

Fritidsverksamheten kommer att behålla sin nuvarande åldersindelade organisation även under 

nästa läsår. 

 
Övriga frågor 

- Toaletterna vid F-klass upplevs ofräscha framåt eftermiddagen: Eva har pratat med 

städpersonalen som kommer att städa toaletterna i F-klass korridor en extra gång/dag.  

- Det kom upp en fråga om eleverna får ta med sig egen frukt eller litet mellanmål till skolan, 

exempelvis vid långa skoldagar. Det verkar finnas olika förhållningsätt till detta i de olika 

klasserna. Vi tar upp frågan med alla skolans lärare vid nästa APT. 

- Många föräldrar tycker att veckobreven som skickas ut i klasserna borde ser likadana ut. 

Skulle det vara möjligt att alla lärare använder samma mall? Det finns också en önskan om 

att informationen i veckobreven är tydlig och kortfattad. Vi tar även upp denna fråga på 

nästa APT. 

- En önskan om att utflykter anpassas till skolans tider lyftes. Vi tar med oss frågan inför 

framtida planering. 

 
Skolrådets mötestid 
Skolrådsrepresentanterna är överens om att det är bra med två möten/ läsår så som det har varit i 

år. Vi fortsätter därför med det även under läsåret 2019/2020. Det finns dock en önskan om att det i 

förväg är bestämt hur mycket tid som representanterna har till övriga frågor, vilket vi tar med oss.  

 

 
Har ni frågor om skolan hör gärna av er direkt till oss. Gärna via mail så hör vi av oss snart vi kan. 

 

 
 

Eva Stigberg, rektor                              Ulrika Bogren, bitr. rektor 

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

 


