
Skolråd Eriksskolan 2016-11-22 

Närvarande: Åse Hedmark, Maria Fagerström, Kristina Stavlind, Tove Westerbacken, Karin 

Sjölund, Britta Molander, Lovisa Barkman, Anna Mojanen, Ulrika Nissemark, Cecilia Falk. 

 

Dagordning 

 

Föregående protokoll 

 

Ekonomi: 

- Nuläge, fortsatt budget i balans.  

 

Organisation och tjänster 

- Inga förändringar. 

 

Övrig information: 

Kristina Stavlind, trafiksamordnare och Tove Westibacken, pratar om trafiksituationen 

utanför skolan. Den är kaotisk. För många bilar på samma plats samtidigt. Det blev en lång 

diskussion om hur vi får fler föräldrar att gå eller cykla med sina barn till skolan istället för att 

ta bilen. Ett förslag är att göra en ”vandrande skolbuss”, d.v.s. att t.ex. 5 föräldrar hjälper 

varandra att ta barnen till skolan, då behöver man gå bara en gång i veckan.  Alla vinner på 

det, alla får bättre kondition och mindre avgaser kring skolan. Ett tips för cyklister är att ta 

cykelvägarna runt skolan istället för att ta Geijersgatan. Kristina och Tove undersöker 

alternativen att göra om gatan till enkelriktad eller att stänga av den övre delen av gatan. 

Ingen vill att det ska hända en olycka. Hur kan du göra för att få en förbättring? 

 

Information om planen mot kränkande behandling- utvalda områden efter kartläggning, 

dessa är matsalen, fotbollsplanen, lilla skolan inne och ute, E-huset inne, ute och på fritids, 

stora skolan. Dessa områden arbetar personalen tillsammans med eleverna extra mycket med 

för att alla ska känna sig trygga och uppleva trivsel. 

 

Verksamhetsplanen. Information om skolans strategiska mål utifrån föregående års resultat, 

Verksamhetsplanen, finns på hemsidan. 

 

Utvärdering av skolfotograferingen; Föräldrarna är nöjda med årets fotografering. 



 

Övriga frågor:  

Hur arbetar skolan med integritet? ( Alla barn vill inte sitta i knä. Att man inte följer med 

andra bort). I skolan arbetar man utifrån värdegrunden och diskrimineringsgrunderna.  Skolan 

tar upp dessa frågor med eleverna. Vi är t.ex. extra noga med att eleverna lär sig var 

skolgårdsgränsen går. 

Simundervisning? Det planeras för årskurs 2, vattenvana, under våren. Simprov årskurs 5.  

Spolning av isbana är beställd. 

Skolråd vårterminen 2017 blir 7/2, 20/3, 9/5 kl. 18.30-19.30. 

 

Sekreterare Cecilia Falk.  

 


