
Samrådsmöte Västansjöbyskola 20181119 

• Val av sekreterare: Anna Persson 

• Vi börjar med en presentation av rektor och klassrepresentanterna. 

• Syfte med samråd: 

I skollagen finn det skrivit att det ska finnas ett skolråd för att föräldrar ska kunna lyfta frågor 

till skolan samt vara delaktiga i vissa beslut. Representanterna är också en länk mellan skolan 

och de andra föräldrarna. 

Det finns också möjlighet att bjuda in andra personer. Om man vill prata om maten kan det 

t.ex vara bra om matpersonalen kan var med. 

• Info om organisation mm 

Höstens 2018s organisation bifogas 

Större lokaler på förskolan är på gång.  

Förskoleklass är stor i år och där delas gruppen ofta idag. Nästa år blir det bara 8 barn.  

Att dela Fritids har varit väldigt lyckat. Både personal och barn är nöjda. 

Utemiljön är också tillfixad. Det finns tillstånd till att göra en ny parkering men inget arbete 

är påbörjat än.  

Vattnet är tjänligt, men det tas fortfarande prover och finjusteras för att få det perfekt. Den 

senaste investeringen är ett UV-filter. 

Det har varit flera vattenskador som man har tvingats åtgärda. Det är en av anledningarna till 

att vissa arbeten inte har kommit igång. 

I dag är det 24 personer anställda på skola samt två extratjänster.  

Ann-Helen fortsätter på vikariatet för Cicci. En person till ska anställas på förskolan. Helena 

fortsätter med 20% som biträdande rektorer.  

Personalutrymmena är nu på övervåningen i slöjden 

Det kommer att göras en utvärdering av organisationen 1-3, 4-6. 

• ”respekt” 

Man har pratat mycket om barnens attityder. Många upplever att det är stökigt på 

lektionerna. Personalen jobbar på det. I Bollnäs kommun får man inte extra stöd för annat än 

fysiska handikapp vilket gör att det är svårt att få till extratjänster till barn som behöver det.  

Det finns en önskan hos personalen att jobba med den ömsesidiga respekten. Barn ska 

respektera barn och vuxna och vuxna ska respektera barnen och varandra. Viktigt att vi 

föräldrar får veta när det händer saker i skolan så vi kan prata om det hemma.  

När barnen kommer till skolan ska dom ha fått rätt förutsättningar hemma (mat, sömn…..)  

 

• Övriga frågor 

 


