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           ERIKSSKOLAN 
     UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
PROTOKOLL  
 
Möte: Skolråd 
Datum: 180213    
Tid: 18.30–19.30    
Plats: personalrum Stora skolan 
Närvarande: Ulrika Nissemark, Helena Ramberg, Martin Hansson, Annelie Gramfält,  
Karin Sjölund. 
 
   

• Sekreterare Inger Holmudd.  
 

• Föregående protokoll har skickats ut via Unikum. 
  

• Ekonomi 
Nuläge – snart klart med nya budgetåret, antalet elever inte klart än till hösten. 
Balans i budgeten för nuvarande läsåret. 

 
• Organisation och tjänster 

Just nu rekryterats ny skolpsykolog till Eriksskolan och under våren kommer vi även 
att rekrytera ny skolkurator p.g.a. pensionsavgångar. Psykologtjänsten utökas till 
50 % och specialpedagogtjänsten till 100 % med hjälp av stadsbidrag för utökad 
elevhälsa.  

 
• Övrig info 

Läsinlärning, vikten av att öva läsning – Helena Ramberg informerade om vikten 
av att läsa med sina barn. Så lite som 10 minuters lästräning gör stor skillnad för 
snabbare läsinlärning, därav läsläxor i åk 1. Materialet ABC-klubben åk 1-3 är det 
läromedel som används i skolans svenskaundervisning. Tips om bra material för 
lästräning med sina barn – ”Boken om läslust”. Boken om läslust är en 
inspirationsbok för föräldrar med barn i åldern 7–15 år. Här kan du som förälder  
läsa om hela vägen från de första lättlästa böckerna ända upp till tonårsläsningen. 
De olika kapitlen i boken varvas med konkreta tips om hur du gör läsningen lustfylld 
i din familj. 
Skolan har även en läxklubb på fritidstid där man kan göra sin läsläxa. 
Länktips om detta från Helena R: 
https://www.jagharläst.se/ 
https://www.barnensbokklubb.se/boken-om-laslust 
 

• Övriga frågor 

Smör i matsalen – varför ska Bregott bytas ut mot Becel och Flora? Detta beror på 
nya ramavtal i kommunen. 
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Skolavslutning – hur är det på avslutningarna, får man ta med fika och fika med 
sin klass? Ulrika berättar att enligt Skollagen ska skolan vara kostnadsfri och 
likvärdig. Detta gör att skolan inte kan ordna aktiviteter som kräver att föräldrar ska 
ordna med fika. Vill föräldrar ordna träffar med ”sin” klass för barnen så får det ske 
utanför skolan.  
 
 
Nästa Skolråd är den 8 maj, kl. 18.30-19.30. 
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