
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Åkerö skola 

Datum: 2021-10-05 

Lokal: Teams 

Tid: 18.00-19.00 

Deltagare eller vårdnadshavare: 

Elias Bengtsson 3b, Fredrik Svensson 3b & 6b, Håkan Wahl 3b & 6b, Mia Lokgård 6a, Ewa Olander pedagog, Cecilia Olsson 

pedagog, Christina Erlman biträdande rektor, Erika Hemptenmacher rektor, Karin Mikkonen representant från 

utbildningsutskottet. 

Dagordning: 

- Corona information: Erika går igenom vilka åtgärder skolan har gjort och gör kring 
Corona pandemin: 
Använt olika ingångar, digitala teamsmöten för personalen, digitala föräldramöten 
samt utvecklingssamtal, återkommande information till vårdnadshavare via 
InfoMentor, hämtning och lämning har skett utomhus på fritidshemmet och nu får 
man hämta inomhus men är inget måste. Böcker hämtas till barn som är hemma pga 
sjukdom mellan kl. 15:00-16:00 något vi kommer att fortsätta med. Vaccinering 
kommer att ske för elever som fyllt 12 år v. 41 och 45 utifrån samtycke. 

- Arbetsmiljö 
Fortsatt ansträngt länge på grund av hög frånvaro. 

- Information om nuläget av rektor: Se PP 

- Verksamhetsplan: Information kring de prioriterade områden som vi har i år           

(Ny läroplan, höja måluppfyllelsen, lärmiljö) se PP  

- Rörelsesatsningen tillsammans med SISU. Information kring hur detta upplägg är 

informerades av Ewa Olander från fritidshemmet.  

- Föräldrafrågor:  

Språkvalet för årskurs 6 på måndagar eftermiddagarna – lokalerna känns inte 

ändamålsenliga på Alléskolan (varmt, trångt, dålig ventilation) Hur kan man arbeta 

för en förändring? 

- Finns det en plan om en matsal på skolan?  

- Skolgården. Behovet av upprustning av skolgården är stor. Det finns mycket yta. 

Skolgården har inte blivit anpassad efter högstadieflytten. Skolan tittar på lösningar 



 
 

för att förbättra miljön. Här inväntas svar från förvaltningen över budgeten från 

sektorn som sker den 10/10 hur arbetet med detta fortsätter. 

- Instrumentundervisningen: Färre eller få elever spelar instrument från Åkerö. Vad 

beror detta på? Erika tar med frågan till kulturskolan. 

 

- Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

o Till politiker och tjänstemän– Skolgården, bygge av matsal. Hur kan 
man stötta upp de elever som påverkats av pandemin pga frånvaro och 
många olika vikarier.  
 

- Övriga frågor: Föräldrarna lyfte ännu en gång fram och ville tackade alla lärare i 
denna Corona-pandemi som arbetar väldigt lösningsorienterat och varit snabba på 
att svara på mail och återkoppla. De känner att lärarna ser varje individ och arbetar 
med grupperna för att skapa en trygghet. 
 

- Nästa möte: VT-22 

 


