
KLASSOMBUDSMÖTE 2017-10-05 

Deltagare: Klassombud 2 Tone Gellerstedt, klass 6A Peter Helgesson, klass 3 Signe Hansen, klass 1, 

Anja Peterson. Från styrelsen Pia Eliasson, Maria Waldevik, Madeleine, Lagestrand Anna Sara 

Sundqvist Wolf 

Mötets öppnande- Pia förklarar mötet öppnat    

Val av justerare av mötes protokoll- val av justerare Madeleine Lagestrand 

Val av sekreterare- Pia Eliasson 

Klassombud och förväntningar 

Diskussion om klassombudens roll och förväntningar. Två vägs kommunikation och klassombuden 

ska vara språkrör mellan föräldrar och Bergaskolans Föräldraförening. Alla var eniga om vikten av 

kommunikationen och hur det skall skötas, den viktiga länken. Styrelsen har fortfarande inte fått in 

alla namnen på klassombuden. Action 1: sammanställa listan och få igång en bra kommunikation- 

ansvarig Madeleine     

Uppföljning sista protokoll- gick igenom protokollet och nedan punkter diskuterade vi.  

Tema kväll 

Vad var bra? Otroligt viktigt tema, uppskattat och bra föreläsare. Det kom många ca 60-70 föräldrar. 

Fortsättning följer med ett bokat datum 15 april.  Då bjuder in vuxna och fokus ska vara utsatthet på 

nätet och vad gör barnen på nätet. Caroline Engvall är klar och bokad. Diskussion pågår med Linnea 

Claesson om att komma, Pia återkommer när hon är bokad och klar. Vad kan vi förbättra? Tydligare 

inbjudan om målgrupp för det blev missuppfattningar om att barn fick komma. Temadagen i april  är 

bara för vuxna.  

Action 2: kommunicera om temadag i april när allt är bokat- ansvarig Pia 

Action 3: på temakvällen 15 april så planerar vi in ett mingel efteråt för att fortsätta diskussionen 

efter behov- ansvariga styrelsen 

Bergadagen 

Vad var bra?  Kuponglösningen var uppskattat och bättre organiserat. Barnen gillar Bergadagen, 

deras dag. 

Vad kan vi förbättra? Förtydligande gällande priser för vissa stationer för det hade kommit smutsiga, 

trasiga leksaker mm. Föräldrar som stod på dessa stationen påpekade att allt ska vara 

helt, rent och fungerande annars får det inte lämnas som pris. Det kom också fram att 

böcker var inget barnen valde som priser, inga VHS ska lämnas som priser mm. Vi 

lägger till detta i instruktionerna och det ska kommuniceras under innan Bergadagen. 

Nya stationer till nästa gång max 1-2. 

Action 4: uppdaterar instruktioner gällande kvalitet på priser och vad man inte får lämna, samt 1-2 

nya stationer. 



Planering av årsmöte 

Planering av årsmötet har börjat och valberedningen skall starta sitt jobb. Ordförande uppmanar alla 

att mappa¨¨ av personer för nästa valperiod för vi behöver ha in nya kandidater. 

Action 5: var goda kontakta Sara Björkman om man vill vara med styrelsen och lämna även namn på 

tänkbara kandidater. 

Övriga frågor 

Trafiksäkerhet:  

Diskussion kring trafiksäkerheten och att man många kör för fort förbi skolan. Kan vi få upp skyltar 

som ¨blinkar¨ och talar om att du kör för fort vid skolan?  Action 6: Pia kontaktar trafikutredaren om 

detta. 

Radon 

Vi undrar om finns det radonmätningar för skolan eftersom det är barnens arbetsmiljö?                             

Acton 7: Pia kontaktar rektor  

Isbana till vinter 

Önskan att få till isbana på skola. Action 7: Pia kontrollerar om det kom med på årets budget för 

skolan. Action 8: kontkata Anna L och kontakta även idrott och fritid gällande prioriteringar av 

isbanor vid skolor. Vem beslutar och vem prioriterar, vilka underlag använder man för sina beslut. Pia 

kontaktar. Plan B är att försöka att samla ihop pengar om det ej finns möjlighet inom kommunen. 

Action 9 Förfrågningsunderlag skall tas fram av styrelsen. 

Flytt av busshållplatser 

UL har flyttat busshållplatser vilket innebär att barnen får gå längre och vi bedömer att det påverkar 

trafiksäkerhet, barnsäkerheten och eftersom vi även har särskola så påverkar det tillgängligheten för 

alla att ta sig till skola med tanke på busshållplatsflytten. Vi fick även veta att det påverkat Bror Hjorts 

barnverksamhet.  

Frukost bokklubb har planerats av skolan 11 okt för lågstadiet 

Vi kontaktar FSK klassen om att de hämta böcker från vårt förråd om de vill och har behov. Action 10: 

Anna Sara kontaktar FSK om möjligheten att ta böcker. 

Facebook 

Vi har en officell FB sida med alla i styrelsen som adm. Vi måste stänga ner den som Anna gjorde och 

kommunicera till alla om FB. Nu har den namnet Bergaskolans föräldraförening. Hur gör vi med 

namnet? Byta Bergaföräldraförening? 

Mötets avslut och vid pennan,  

Pia Eliasson ordförande 



 


