
Protokoll från föräldraföreningens möte 2012-11-28 

Närvarande: Benny Gustavsson, Jenny Pettersson, Ulrika Kallin, Åsa Winberg, Jennie 

Larsson, Anne-Marie Stävenborg, Lisa Axelsson, Catrin Katby, Chatrine Winberg, Suzanne 

Larsson, Pernilla Backlund, Gunilla Söderström, Frida St-Pierre, Nicklas Gusténius, Henrik 

Almér, Magnus Abrahamsson, Jenny Näslund, Therese Göras, Mariana Edman, Patrik 

Björnberg, Stina Danielsson, Angelina Edenvik, Malin Arvidsson, Annelie Ekelin, Malin 

Sätterskog 

1. Mötet öppnas 

2. Information 

Inger Larsson, placeringssamordnare stadsdel öster, gick igenom hur barnantalet ser ut 

framöver på förskola och skola. 

 

Diagrammet nedan visar situationen för förskola: 

 

 
 

Följande diagram visar hur situationen kommer att se ut i skolan följande år. OBS! 

FKL är inte medräknat i totalsumman på nedersta raden, så dessa ska läggas till för att 

se totalt antal elever. För läsåret 2013/2014 kommer det alltså vara 60 + 13 = 73 elever 

i årskurs 0 till 6. Vi ser en 40% ökning i elevantal på 5 år. Det ökade antalet elever 

påverkar naturligtvis även fritids. Fritids har idag 43 barn och deras lokaler räcker inte 

till. Nästa läsår har vi 53 barn på fritids i samma lokaler. Vi måste tillsammans med 

framtida rektorer diskutera hur vi ska hantera det ökade barnantalet. 

 



 
 

3. Föregående mötesprotokoll 

 Julfesten kommer att arrangeras den 13/12 av klass 5. 

 Förskolan informerade om den omorganisation som gjorts på förskolan för att 

möta det växande barnantalet.  

 Personalen inom skolan fortbildar sig inom 3 områden under läsåret. Detta är 

BFL (Bedömning för Lärande), Betygssättning och ”Lässatsningen”. 

 

4. Information från föräldraföreningen 

 Vi har 21 900 kr i saldo på föräldraföreningens konto. Tanken är absolut inte att 

pengarna ska växa på hög, utan de ska användas för att ge barnen lite guldkant. 

Vi bör alla fundera på vad vi skulle vilja köpa till barnen för att ge dem detta 

lilla extra. Frågan kommer att diskuteras igen vid nästa föräldraföreningsmöte. 

 

5. Aktuella frågor/information som berör förskolan 

 

 Barnen på förskolan har fått en liten peng från vårfesten. Vid förra 

föräldraföreningsmötet beslutades att pedagogerna tillsammans med barnen 

skulle diskutera vad pengarna skulle användas till. Önskemål kom dock nu från 

pedagogerna att få använda pengarna till en julklapp till alla barnen, något som 

de har fått de senaste åren. Vi som föräldrar tycker att det är ok att det blir en 

julklapp till barnen även i år, och eftersom julklapparna ska vara hemliga 

kommer det inte att diskuteras med barnen. 

 

 

 

 

 



6. Aktuella frågor/information som berör skola/fritids 

 

 Rektorstjänsten – uppdatering och information om vad som händer 

 

Tillförordnande rektorn Henrik Almér inleder med att berätta om hans första 

intryck av skolan, våra underbara barn, och det varma mottagandet han fått. Han 

tycker att det verkar vara en väldigt välfungerande skola med engagerad 

personal. Vi har en tillgång i att kunna träffas tillsammans som förskola/skola nu 

när den nya organisationen delar upp det så tydligt.  Henrik är här under 

rekryteringsperioden av den nya rektorn. Han finns på skolan måndag 

eftermiddag och fredagar. Mycket av hans fokus ligger just nu på att samla in så 

mycket material som möjligt till skolinspektionen, inför kommande besök av 

dem under 2013. Henrik är tillförordnande rektor på vår skola t o m 20 dec 2012 

och förhoppningsvis finns en ny rektor den 7 januari 2012, rekryteringen är i full 

gång. 

 

Henrik informerar om att han har frågat Fredrik Bergman om han kan tänka sig 

att gå in några timmar under januari för att fortsätta driva idrotten. 

 

De skolor en rektor på vår skola ska ha hand om är Aplared, Rångedala och 

Äspered.  Äsperedsskolan växer och elevantalet blir större. Det kan ju innebära 

ännu mer jobb för denna rektor. Utifrån ett föräldraperspektiv ser vi ett antal 

farhågor. Pedagogerna tycker att det är viktigt att en rektor ska vara närvarande 

varje vecka i alla fall, och eleverna behöver få se sin rektor med jämna 

mellanrum. Två från styrelsen sammanställer en skrivelse till områdeschef för 

skola, Gülsen Özdenkos, där vi uttrycker våra farhågor. 

 

 Information kring julfesten 

 

Julfesten för klass 0 – 6 äger rum den 13 dec kl 18. Information har skickats ut 

till alla barn i veckan. Klass 5 sköter allt kring julfesten. 

 

 Föräldraföreningen undrar om det f inns det möjlighet för skolan att hjälpa till 

att arrangera vårfesten?  

 

Annelie Ekelin som har haft hand om vårfesten tidigare slutar i styrelsen, och 

föräldraföreningen klarar inte att arrangera detta utan hjälp. Utvecklingssamtal, 

nationella prov och betygsättning ligger precis i den tiden och därför kan inte 

skolan hjälpa till. Patrik Björnberg anmäler sig frivilligt att ställa upp och ta det 

större ansvaret för vårfesten. 

 

 

 



 Hur kommer fritidsverksamheten byggas upp inför hösten 2013 med tanke på 

det ökade barnantalet och personalomsättning? 

 

Det finns viss frustration från både föräldrar och pedagogerna på fritids. 

Personalomsättningen har varit stor eftersom det inte finns någon personal att 

tillgå i vikariepoolen, så det är näst intill omöjligt att få någon kontinuitet i 

vikariepersonal. Fram till jul har vi fått 2 vikarier som är anställda på timmar 

och finns tillgängliga för oss. Fram till 20 dec har vi fått en personal som 

förstärkning i 1-2:an. Hon kommer att vara med i skolan under skoltid, och 

sedan på fritids efter skoltid.  

 

I dagsläger arbetar 2,80 personal på fritids på 43 barn. Till hösten 2013 kommer 

elevantalet på fritids vara 53, och än så länge vet ingen om personalantalet 

kommer att öka. Budgeten är inte ännu satt.  

 

Föräldrar uttrycker sin oro över att det har varit ganska många incidenter under 

senare tid. Det saknas återkoppling från pedagogerna, och man får istället reda 

på saker som hänt av barnen. Det går inte att driva en bra verksamhet med en 

personalnivå på 2,80. Barnen vågar kanske inte vända sig till personalen 

eftersom de inte känner dem. Är det möjligt att bedriva en pedagogisk 

verksamhet som det ser ut idag, eller blir det bara förvaring av barn? Det finns 

en stor brist i uppmärksamhet av vad som händer och avlämning till föräldrar.  

 

Vi som föräldrar måste vara med och påverka och hjälpa pedagogerna, ett sätt 

skulle vara att skicka in en skrivelse till områdeschefen (Gülsen). Stina 

Danielsson, Frida St-Pierre, Patrik Björnberg, Mariana Edman och Nicklas 

Gusténius sitter i gruppen för att skicka in en skrivelse 

 

 

7. Övriga frågor 

 

 Anne-Marie Stävenborg har bytt telefonnummer och nås nu på 0768 - 88 54 41 

eller 35 54 40.  Även förskolan har fått nya telefonnummer och information om 

detta har delats ut. 

 

 Chatrine Winberg berättar att det har varit kvällsaktiviteter på skolan. Barn lyfter 

upp bänkar på varandra och klättrar upp på taket. Både bänkar och taket riskerar 

att gå sönder. Vaselin på handtaget till fritids, knäckt ägg på fönstren. Föräldrar 

uppmanas att ta en sväng runt skolan om de är ute på promenad och hålla 

ögonen öppna. 

 

 Vi vill uppmana er som skjutsar lite större barn till skolan att släppa dem 

antingen vid busshållplatsen nere vid vägen eller vid vändhållplatsen. Detta för 

att vägen och backen är förrädisk och farlig under vintertid. Dessutom är det för 



mycket bilar parkerade upp i backen på båda sidor och det gör vägen ännu 

farligare. Föräldraföreningen jobbar på att försöka få tag i reflexvästar till alla 

skolbarn. Det finns alldeles för få parkeringsplatser, och även detta blir ett större 

problem i och med att elevantalet ökar. Vägfrågan kanske behöver lyftas igen, 

men i en ny sammanställning människor, med inspirerade föräldrar 

 

 Skriftliga omdömen – frågan ställdes till Katharina (rektor) och hon förklarade 

att det är ett system (Skola 24) som Äsperedsskolan skulle få tillgång till och 

att Äsperedsskolan inte hade fått det i tid innan utvecklingssamtalen. Skriftliga 

omdömen innebär olika saker på olika skolor. Vad gäller betyg from årskurs 6 

är det bokstäver A t o m F. Men vad gäller skriftliga omdömen är det rektor 

som har mandat att bestämma hur det ska göras. Däremot har Borås Stad infört 

ett krav på att ”plupparna” ska rapporteras in i ett system (Skola 24). Det är 

önskvärt att det skriftliga omdömet delas ut innan utvecklingssamtalet, så att 

föräldrarna får en chans att förbereda sig inför mötet. Flera föräldrar har 

önskemål om att ”plupparna” kompletteras med ord som talar om vad ens barn 

har lärt sig, något de behöver utveckla samt ett konkret exempel på hur de ska 

göra för att utvecklas. Denna diskussion får föras vidare vid med ansvarig 

rektor vid nästa föräldraföreningsmöte, då lärarna nu helt följt de direktiv de 

fått.  

 

 Återkoppling av trivselenkäten kommer att lyftas vid nästa möte. 

Föräldraföreningen kommer då be skola och förskola att presentera resultatet 

samt hur de planerar att arbeta vidare utifrån detta. 

 

 En uppdaterad lista med klassföräldrar finns nu på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

/ Malin Arvidsson, sekreterare i Äspereds föräldraförening 


