
Mötesprotokoll från föräldrarådsmöte 2016-04-18 

Närvaro 

Dennis Karlsson Stohlbin (5), Evelynn Bergström (1 & 4B), Helene Ahnell (3A), Jonna 

Silvstråle (2), Emma Thorsell (FA & 3B), Mattias Dahl (?), Fredrik Falkander (2), Sara Åhl 

(4A), Maria Hultman (4A), Eleonor Johansson (ordf, 6) 

 

Sara väljs till Sekreterare   

 

Eleonor är Justerare.  

 

Under mötet gästas vi av BUN-chef Kajsa Eriksson Larsson, kommunchef Kjell-Åke 

Berglund, ledamöter i BUN/skolfaddrar Stig Palmqvist och Inger Hultin. 

 

Information från Stig Palmqvist, Inger Hultin, Kajsa Eriksson Karlsson och Kjell-Åke 

Berglund 

- Skola 2016- vad händer? Stig uppger att problem med beslutsfattande samt 

kostnadsfrågor ligger till grund för att projektet ”skola 2016” legat still sedan 

utredningen 2008. Kjell-Åke informerar om att han tillsammans med BUN-chef samt 

fastighetschef ska sätta sig in i projektet och i första hand försöka komma fram till 

lämplig placering av skolan. Förslag på placering är Heden, Knektaskogen alternativt 

rusta upp Strandskolan samt Carl-Johan skolan där de är belägna idag. Heden och 

grusplanen vid Moliden påtalas vara den mest optimala placeringen bland annat på 

grund av närhet till idrottsanläggningen. Dock är det försvarets mark och Kjell-Åke 

uppger att han fått till sig att försvaret sagt nej till en första förfrågan om att avyttra 

marken.  Det lämpligaste alternativet påtalas vara en F-9 skola då det inte finns 

ekonomiska förutsättningar för att bygga 2 nya skolor. Kajsa uppskattar att totalt antal 

elever på skolan då skulle vara ungefär 500 st.  Kostnaden för att använda rusta upp 

befintliga skolor uppskattas bli mycket hög vilket också skulle innebära att man 

förlorar de vinster som finns med F-9 skola. Stig påtalar att 2 delar av projektet ”skola 

2016” är färdiga: förskolorna Kvarnbäcken i Mölltorp samt Compassen i Karlsborg. 

Kent informerar om att Strandskolan idag bara åtgärdar fastighetsproblem som rör 

säkerhet och att all kosmetisk renovering slopas. Han påtalar att skolan idag är för 

liten då vi fått en 50 % ökning av elever i kommunen. Detta har bland annat resulterat 

i att IT-frågan i dagsläget är mycket eftersatt på skolan då det inte finns någon IT-sal 

kvar.  

 

- Matfråga: det finns önskemål av förälder att kommunen startar upp en matgrupp? 

Kjell-Åke informerar om att det finns en upprättad kostpolicy i kommunen. En del av 

policyn är att det ska finnas ett kostråd inom varje enhet vilket beslutats om redan 

2015 men som ännu ej kommit igång. Kjell-Åke uppger att det projektet nu ska startas 

upp. Vidare påtalar han att det troligtvis blir så att ett tillagningskök ingår i planering 

av den nya skolan. Föräldrar påtalar att elever idag upplever miljön i skolmatsalen 

som stressig då det är begränsad tid som de får äta och att det är en skev fördelning av 



mattider då vissa årskurser som går längre dagar får äta redan 10.30 och de som går 

kortast dagar äter sist.  

 

Rektorn informerar 

- Till hösten kommer moduler finnas på skolgården för att tillfälligt täcka behov av 

klassrum. Modulerna kommer rymma 2 klassrum samt 3 grupprum. Kostnaden för 

detta kommer eftersökas av Migrationsverket då behovet av klassrum ökat till stor del 

på grund av migration till kommunen.  

 

- Till hösten kommer det finnas en multisport-arena belägen på grusplanen mot 

Karlsborgs energi. I arenan som har en sarg samt olika mål kan man exempelvis spela 

bandy, basket och fotboll. Arenan bekostas genom medel som kommunen fått för 

integration. 

 

- Strandskolan har ansökt om att få bli IT-referensskola vilket skulle innebära ett 

samarbete med Skolverket i frågor som rör IT. Marina, klassföreståndare för 4B, är en 

IT-kunnig lärare som driver frågan. 

 

- Alla elever i kommunen skulle få gå på cirkus, vilket blev inställt av arrangören av 

okänd anledning. Troligtvis kommer cirkusen till Karlsborg ett annat datum, vilket 

ännu ej är fastställt.  

 

- Viktiga datum framöver: 10/5 Fritidshemmets dag, 12/5 Trafikdag för alla elever, 20/5 

Vårspring (även för föräldrar), 2/6 Kamratdag, 9/6 Skolavslutning, 13/6 Planeringsdag 

fritids 

 

- Årskurs 3 kommer att få åka på fiske- samt naturstigsutflykt under vårterminen.  

 

- Positivt om skolan: Det råder en hög måluppfyllelse bland eleverna och alla lärare 

utom 1 har lärarlegitimation.  

 

- Till höstterminen kommer årskurs 4, 5 och 6 få 1 timme extra matteundervisning per 

vecka.  

 

Eleonor informerar 

- Eleonor har träffat Christer på Kungsfoto. Under tidigare föräldraråd har det 

diskuterats huruvida vi ska byta företag på grund av problem med fotograferingen. 

Eleonor och Christer har diskuterat problemen samt orsaker. Christer påtalar bland 

annat att fotografen bara har 1 minut per elev för att hinna med fotograferingen. 

Strandskolan har avtal med Kungsfoto fram till 2017. Christer påtalar att de kan 

erbjuda ett lägre porto än andra aktörer, möjlighet att dela fotopaketet samt att det går 

att välja bakgrund. 2016-09-26 är ny mötestid avsatt med Christer. 

 



- Eleonor tar åter upp frågan om vem som ska ta över hennes post som ordförande när 

hon slutar efter vårterminen. Frågan ska fortsätta diskuteras vid nästa möte. 

 

Nästa möte  

- 2016-05-30, kl 18.30 

 

 

 


