
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Åkerö skola 

Datum: 2022-10-04 

Lokal: Teams 

Tid: 17.00-18:00 

Deltagare eller vårdnadshavare: 

Cecilia Olsson pedagog, Christina Erlman biträdande rektor, Erika Hemptenmacher rektor, Susanne Albihn och Karin 

Mikkonen representant från utbildningsutskottet. 

Dagordning: 

Återkoppling från Utvecklingssamtal 

Positiva röster från vårdnadshavare har kommit från de utvecklingssamtal som vi haft.  
Renoveringen av Edshults matsal som är den matsal som våra barn äter lunch på har varit 
bra och det har blivit bättre både för eleverna och personalen. Önskan kvarstår att få en 
egen matsal på Åkerö skola eftersom det skulle innebära att skolan skulle vinna tid. Idag är 
det svårt att schemalägga så att personalen får ut sin personliga rast då det går mycket tid 
till att gå till och från Edshult, det är även personalkrävande att gå dit då det är stora klasser 
som behöver ibland två eller tre pedagoger som går med gruppen för säkerhet. Att få in all 
undervisningstid innan bussarna går på eftermiddagen påverkas också. 
 
Förebyggande arbete: Vi har prioriterat om i vår verksamhet genom att vi har två i 
personalen som tillhör fritidsverksamheten som har som uppdrag att anordnad 
rastverksamhet och vara med i rastvärdsteamet och trygghetsteamet. De anordnar 
rastaktiviteter och är aktiva deltagare i olika lekar varje dag. Detta har skapat mer aktiva 
barn men även att det har minskat bråk på raster och att konflikterna inte följer in i 
lektionssalen efter rasten.  
 

Prioriterade områden:  
Läsning - vi ser att fler barn behöver hjälp med läsningen och att detta är något vi arbetar 
aktivt med på skolan på olika sätt. Läsveckor är inplanerade fram till jul och ett ännu tätare 
arbete med skolbiblioteket har startat. 
Lgr 22 – vi arbetar utifrån en ny läroplan.  
Värdegrund – Aktivt värdegrundsarbete med fokus på normmedvetenhet och pluggkultur. 
Arbeta med tydlighet, förväntan och återkoppling. Utvärdera med eleverna. 
 
Fritidshemmet   
Vi har blivit trångbodda i våra fritidslokaler då vi är 140 barn på fritidshemmet. Här behövs 
bättre lokaler då det inte är anpassat för dessa stora barngrupper.  
 



 
 

Skolgården: Inget har gjorts ännu på skolgården och där önskar vi att det blir mer lekredskap 
och att det anpassas till barnen. 
 

Föräldrafrågor: Inga föräldrar med på mötet 

 

Politikerfrågor: Vad skulle vi vilja satsa på?  

• En skolgård med fler lekredskap 

• Lokaler för fritidshemmet 

• Matsal på skolan 

• Mer läroböcker till eleverna för att kunna stryka under i. Idag har eleverna enbart 

arbetsböcker som de kan skriva i ej läroböcker som de kan läsa och stryka under i då 

man samsas i årskurser om samma lärobok. 

 

Nästa möte: VT-23 

 

 


