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Närvarande: 

Stina Danielsson, Malin Arvidsson, Angelina Edenvik, Patrik Björnberg, Maria Jäverfelt, Åsa 

Winberg, Anette Nilsson, Nathalie Alverönn, Sara Stjärnerud, Karin Berggren, Veronica 

Hullegård, Chatrine Winberg, Suzanne Larsson, Ulf Sjöberg, Isabelle Claesson, Ulrica 

Artursson, Lina Tholvin, Mariana Edman, Linda Sandberg 

 

 

● Information från föräldraföreningen 
 

○ Föräldraföreningen välkomnar Isabelle Claesson och Jenny Näslund som nya 

styrelsemedlemmar. 

 

● Aktuella frågor/information som berör förskola /skola/fritids 

 

○ Eftersom det tänkta datumet för vårfesten (21/5) krockar med 3-4:ans resa till 

Ekhagens forntidsby, bokas en ny dag. Vårfesten kommer äga rum den 4/6 och 

mer information kommer att delas ut i skola/förskola. 

 

○ Likabehandlingsplanen presenteras av förskola. Ledorden är “Lust att lära, 

möjlighet att lyckas”. Alla som arbetar inom förskola och skola har som uppgift 

att förmedla grundläggande värderingar till barnen. Likabehandlingsplanen finns 

tillgänglig på hemsidan för Äsperedsskolan. Man arbetar aktivt för att motverka 

diskriminering och kränkningar, både förebyggande och genom att lösa 

situationer som uppstår. Detta är ett gemensamt ansvar mellan pedagoger, barn 

och vårdnadshavare. Målen för skolan arbetas fram genom att man tittar på 

klimatet i de olika verksamheterna, samt genom resultaten från trivselenkäten. 

Utifrån detta görs en likabehandlingsplan där man identifierar mål, nuläge och 

åtgärder. Denna plan görs årsvis (i oktober månad) och resultatet följs upp när ett 

år gått. De är ett levande dokument som ständigt revideras. Om något inträffar 

dokumenteras detta av ansvarig pedagog, en incidentrapport skrivs och skickas till 

rektorn. Rektor och i vissa fall likabehandlingsgruppen går in och avgör om det är 

kränkande behandling. I så är fall går detta in till stadsdel öster och anmäls till 

huvudman. Föräldrarna ska informeras så fort som möjligt i de fall en 

incidentrapport har upprättats. 

 

En förälder föreslår att skolan upprättar en låda där elever anonymt kan lägga en 

lapp om något inträffat? Pedagogerna tycker att det är en bra idé och ska upprätta 

detta. 



 

○ Linda har sin tjänst på Tranan fram till sommaren. I dagsläget kan Anne-Marie 

inte svara på vad som händer för hösten. 

 

○ Till hösten kommer vi ha fulla barngrupper till hösten. Bamse har 25 barn 

inskrivna, Storken och Tranan har vardera 16 inskrivna barn. 

 

 

● Aktuella frågor som berör skola/fritids 

 

○ Återkoppling från Ulf Sjöberg angående klimatenkäten i klass 1-3. 19 personer 

har deltagit i enkäten, vilket innebär en svarsprocent på 51%. Det finns en del 

områden som bör arbetas aktivt med för att förbättra klimatet på skolan. Bland 

annat tryggheten barnen upplever på skolan, nivån på de krav skolan ställer på 

barnen, utbyte mellan föräldrar och skola i planeringen av verksamheten, 

respekten mellan elever och mellan elever och pedagoger. 

 

○ På föräldraföreningens hemsidan kommer “Rutinen vid frånvaro” att läggas upp, 

där alla kan läsa vad som gäller om ett barn är frånvarande från skolan. 

Pedagogerna vill poängtera att skolan har skyddat nummer och att man som 

förälder måste svara om man får ett samtal från ett skyddat nummer mellan 8 och 

8.30. Det är under denna tid det i så fall skulle kunna vara skolan som ringer för 

att ett barn är frånvarande. 

 

○ Musiklagret kommer till skolan för att se på vårt behov av ny stereo till 

gymnastikhallen. Äsperedsskolan och FOF kommer sedan att dela på kostnaden. 

 

○ Klassråd och elevråd ska tillsammans komma överens om hur pengarna från 

matsmartvinsten ska användas. Det ska vara något hälsofrämjande, annars är det 

fritt hur pengarna ska användas. 

 

○ Klassindelningen för 2014/2015 är ännu inte hel klar. Man ser just nu över väldigt 

mycket inom Borås Stad, flera beslut kommer att fattas den 30/4. Då vet Gulsen 

lite mer om hur resursfördelningen kommer att se ut till hösten. Efter detta får Ulf 

planera klassindelningen. En förstärkning på årskurs 3 - 6 är planerad och man 

undersöker hur dessa årskurser ska hanteras. Så fort Ulf har situationen klar för 

sig kommer han att kommunicera ut detta till oss föräldrar. 

 

○ Ulf presenterar rektorssituation. Han kommer att byta till Erikslundskolan till 

hösten. Äsperedsskolan har slagits ihop med Kerstinsgården och 

Tummarpsskolan, så att samma rektor har ansvar för dessa 3 skolor. Ulf har 



tidigare försökt att administrera 3 skolor, och han anser att det blev en ohållbar 

situation. Därför sökte han inte detta jobbet. Vår nya rektor blir Sofia Kiviharju. 

 

○ Vissa föräldrar har lämnat en önskan om 2 föräldramöten per läsår, ett på hösten 

och ett på våren. Målet är att skolan ska ha en bra dialog med föräldrarna. Ulf 

anser att det finns möjlighet att ha en bra dialog mellan föräldrar och pedagoger i 

det dagliga mötet, samt att man lätt kan boka tid med pedagogen om det behövs. 

Ett förslag är att man kan boka sådana möten vid behov. Vi kan fundera 

tillsammans från både pedagogernas och föräldrarnas sida på hur vi som föräldrar 

kan bidra till skolarbetet på något vis. Pedagogerna är väldigt positivt inställda till 

att vi som klasser tar fram gemensamma riktlinjer, och de är gärna med och stöttar 

och vägleder oss i detta arbete. 

 

 

 

● Övriga frågor 

 

○ Det finns nu uppdaterad information om insamling till pedagogerna på hemsidan. 

 

● Aktuella äskningar 

 

○ Inga aktuella äskningar. 

 

 

● Mötet avslutas 

 

 

 

 

Mötessekreterare     Justeras 

 

Malin Arvidsson     Stina Danielsson 

 


