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Närvarande 

Charlotte Ahremark, Ulf Sjöberg, Stina Danielsson, Angelina Edenvik, Annelie Ekelin, Kerstin Åberg, 

Barbro Helgesson, Ulrica Artursson, Åsa Winberg, Ulrika Kallin, Birgitta Larsson, Maria Jäverfelt, 

Anette Nilsson, Lina Tholvin, Nathalie Anerönn, Jenny Näslund, Carina Tretow, Therése Göras, Patrik 

Björnberg, Niklas Gustenius, Cathrine Winberg, Catrin Katby, Malin Lövgren, Linda Sandberg, Emelie 

Saarep, Camilla Rosell, Patrick Dyberg, Anna Christensen, Florin Jansson, GülsenÖzdenkos, Frida St-

Pierre, Mariana Edman 

Ordförandehälsar alla välkomna till mötet. 

På dagens möte har vi fått besök av kommundelsnämndens ordförande Anna Christensen och 

områdeschef GülsenÖzdenkos som ska svara på vår skrivelse angående rektorns 

arbetsbörda/närvarande ledarskap samt fritidsverksamheten. Skrivelsen finns att läsa på hemsidan 

under fliken ”Pågående ärenden”. 

Rektorstjänsten 

Angående rektorstjänsten så har olika omständigheter bidragit till att det varit en stor omsättning av 
rektorer, men att man nu ser med stort hopp på att vår nya rektor, Ulf Sjöberg, ska göra ett bra 
arbete på de olika skolorna. Angående våra tankar om att en rektor bör vara närvarande i sitt 
ledarskap menar Gülsen att närvarande inte enbart behöver betyda närvaro utan även innefattar 
delar som struktur, rutiner, trygghet osv. Hon påpekar även attrektors uppdrag och rektors 
förutsättningar är två skilda saker. 
 
Anna Christensen tycker att det är positivt att befolkningen ökar i Äspered. Angående det ökande 
elevantalet i skolan menar hon att det trots allt kan vara svårt att göra beräkningar då inte alla elever 
väljer att gå på sin hemskola utan väljer fristående alternativ istället. Fler elever innebär mer resurser 
till skolan. Ju fler elever, desto bättre förutsättningar för att få ett bra arbete på skolan. Flexibiliteten 
är begränsad på en liten skola vilket innebär en utmaning i sig. Ofta finns ett stort engagemang hos 
föräldrar och pedagoger på de mindre skolorna. 

Fritidsverksamheten 

Gülsen menar att det finns ett pågående arbete som inriktar sig på kvaliteten i fritidsverksamheten. 

Det har inte fokuserats så mycket på fritidshemmen de senaste åren. Den senaste tiden har det 

utförts skolinspektioner på Äsperedskolan. Även fritidshemmet har blivit granskat, men urett Borås 

stad-perspektiv. Det finns en grupp som arbetar med att se till att fritidsverksamheten ska bli en god 

pedagogisk verksamhet och inte bara förvaring. Föräldraföreningen kommer att få en återkoppling 

angående arbetet genom rektor. Fler pedagoger behöver inte betyda en bättre verksamhet. När 

frågan om varför personalstyrkan inte har förstärkts då barnantalet ökat kommer upp, svarar 

områdeschefen att det förmodligen beror på de stora anpassningar som gjordes inom stadsdel Öster 

förra året samt att det är en rektorsfråga. 

Förälder uttrycker även att de trånga lokalerna är ett lika stort problem som personalfrågan och får 

till svar att det är en fråga man arbetar med strategiskt och försöker att hitta lämpliga lösningar 

utifrån hur situationen ser ut. 



 

Rektor kan tänka sig att tillsammans med Inger Larsson göra en femårsöversikt för att se hur 

framtiden kan se ut. Skulle i så fall beräknas vara klar i maj. 

Fråga om dagmamma som komplement till förskolan kom upp. Idag finns i stort sett inga 

dagmammor kvar och rektor tror att det både kan haft ekonomiska orsaker, samt att kvaliteten på 

och insynen i verksamheten inte varit helt tillfredsställande. 

Rektor frågar Anna Christensen hur det ser ut inom politiken vad gäller småskolorna ur ett strategiskt 

perspektiv. Annatycker att småskolorna ska bevaras men kan inte svara för hur det kommer att se ut 

2014-2015 då man har olika tankar kring detta inom de olika partierna. 

Rektor anser att det går att driva en bra verksamhet trots att elevantalet inte är så stort. 

Gülsen tycker att det är trevligt med så engagerade föräldrar och hänvisar till ärendegången som ser 
ut som följer: 
Förälder-rektor-områdesansvarig (Gülsen) 

IKT 

Äspered och hela Dalsjöforsområdets skolor ligger långt efter när det gäller IKT (informations och 

kommunikationsteknik), vilket beror på att man helt enkelt inte valde att satsa på detta när man 

tidigare var kommundelar. Som ett första steg kommer alla klassrum att få en egen projektor. Bra 

digitala verktyg är på gång där man kan kommunicera och hämta information. Skolans hemsida 

kommer att användas i ökad omfattning tills det andra är klart. Det finns även här en arbetsgrupp 

som arbetar med denna fråga. Återkoppling sker via rektorn vad de kommer fram till. 

Gülsen och Anna tackar för sig. 

Information från skolan 

Rektor Ulf Sjöberg berättar att det varit oroligt i de lägre årskurserna av olika anledningar som t.ex. 

trångboddhet och barn med särskilda behov och redogjorde för hur man nu tagit tag i problemet och 

hur man ska tänka när man arbetar med barn som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla 

ska ha rätt att gå i sin egen skola, ingen ska exkluderas. Kraven måste anpassas efter individen och 

det är mycket som ska klaffa för att det ska bli en positiv utveckling. Det blir svårare att vara 

annorlunda på en liten skola som i Äspered. 

Rektor berättar att det även är turbulent inom elevhälsan p.g.a. olika orsaker vilket även det bidrar 

till att personalen inte alltid får så mycket stöd de behöver. Rekryteringsprocessen är igång vad gäller 

kurator och psykolog. 

Fritids får frågan om de tycker att det har blivit lugnare och det tycker personalen att det har blivit. 

Samma personal fram till sommaren på fritids.  

Fritidspersonalen har börjat använda sig av namnskyltar för att det ska bli mer tydligt vem personen i 

fråga är, samt att man skriver vilka som arbetar på fritids på tavlan i hallen. Uppdateras dagligen vilka 

som är tjänst på Fritids.  

Förbättringsområden ska redovisas i kvalitetsredovisningen, skolan har fått anmärkning från 

skolinspektionen ang. detta. 



Angående skriftliga omdömen och skola 24 så tycker inte skolinspektionen att det är bra att enbart 

använda sig av de s.k.”plupparna”  utan det ska även finnas en skriftlig kommentar till varje omdöme. 

Detta är ett centralt förbättringsområde. Ev. kommer de skriftliga omdömen att försvinna inom snar 

framtid.  

Tanken är att Ulf kommer att försöka vara på Äsperedskolan på måndagar. 

Vårfesten 

Patrik Björnberg håller i planeringen till vårfesten med hjälp av Annelie Ekelin. 

Övrigt 

Information om personal som börjar och slutar på förskolan (Storken/Tranan) anses av vissa föräldrar 

som bristfällig. Man önskar mer tydlig information angående detta. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på Äsperedsskolans hemsida.  

Äskningar 

Patrik Björnberg äskar om pengar till ekologiska tomatfrön och ekologisk jord som barnen kan så och 

sälja som tomatplantor på vårfesten.  Bifalles.  

År 6 äskar pengar till discokulor och lampor att använda på skolans discon. Bifalles. 

Fråga till nästa möte 

Hur tycker personalen på förskolan att det fungerar med de stora barngrupperna som är idag? 

Tvål på förskolan? 

Vilken är orsaken till att disco inte längre får hållas i matsalen? 

Ipads till skola/fritids? 

Rektor återkopplar från arbetsgrupp som jobbar med fritidsverksamheten i Borås Stad samt 

arbetsgrupp IT K. 

 

 

 

 

 


