
Protokoll	  fört	  vid	  möte	  Tuna	  Föräldraförening	  2018-‐‑01-‐‑22	  
	  

Närvarande:	  Mats	  Bergström	  (ordförande	  och	  klassförälder	  åk	  3),	  Jenny	  Jewert	  (sekreterare	  och	  
klassförälder	  åk	  6),	  Gustav	  Ek	  (vice	  ordförande),	  Elin	  Larsson	  (ledamot),	  Therese	  Myhrberg	  (suppleant	  
och	  klassförälder	  åk	  1),	  Annika	  Karlsson	  (klassförälder	  åk	  8),	  Eva	  Almlöf	  (klassförälder	  åk	  F),	  Anette	  
Blom	  Bornestig	  (förälder),	  Stefan	  Eriksson	  (förälder).	  Gisela	  Axell	  (rektor),	  Andreas	  Sjöberg	  
(lärarrepresentant).	  

	  

1.   Mats	  Bergström	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  	  

2.   Till	  ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Mats	  Bergström	  
	  

3.   Till	  sekreterare	  för	  mötet	  valdes	  Jenny	  Jewert.	  
	  

4.   Till	  justerare	  för	  mötet	  valdes	  Mats	  Bergström.	  	  
	  

5.   Mötet	  enades	  om	  att	  godkänna	  dagordningen,	  samt	  att	  punkt	  8	  flyttas	  upp.	  Linus	  Westin	  
inledde	  med	  att	  presentera	  ett	  förslag	  på	  föreläsningar	  på	  temat	  värderingar	  i	  Sverige	  och	  i	  
andra	  kulturer.	  Linus	  Westin	  är	  utbildad	  antropolog	  och	  har	  erfarenhet	  av	  att	  föreläsa	  om	  
värderingsfrågor	  för	  förskole-‐	  och	  fritidspersonal,	  kyrkor	  mm.	  Målgruppen	  har	  varit	  personal	  
som	  arbetar	  med	  nyanlända.	  På	  mötet	  enades	  om	  att	  Mats	  kontaktar	  Linus	  för	  att	  bestämma	  
datum	  för	  en	  föreläsningskväll	  riktad	  till	  föräldrar.	  Gisela	  har	  kontakt	  med	  Linus	  angående	  
föreläsningar	  för	  skolpersonal	  och	  elevgrupper,	  åk	  8-‐9	  i	  Stavby	  och	  Tuna.	  Även	  om	  Tuna	  skola	  
inte	  har	  tagit	  emot	  nyanlända,	  så	  enades	  mötet	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  arbeta	  förebyggande	  
med	  värderingsfrågor.	  	  	  	  
	  

6.   Genomgång	  av	  föregående	  mötesprotokoll:	  	  
Staketet	  mot	  väg	  273	  är	  under	  uppförande.	  Tallen	  ska	  tas	  ned.	  	  	  
Mats	  Bergström	  meddelade	  att	  Trafikverket	  meddelat	  avslag	  på	  begäran	  att	  flytta	  30-‐skylten.	  
Mötet	  beslutade	  att	  lägga	  frågan	  till	  handlingarna.	  	  
Mats	  Bergström	  gav	  en	  uppdatering	  vad	  gäller	  arbetet	  med	  att	  värva	  fler	  medlemmar	  till	  
föräldraföreningen.	  På	  mötet	  enades	  att	  föreningen	  nästa	  läsår	  ska	  skicka	  ut	  
inbetalningsavier	  samt	  presentera	  föreningen	  på	  terminens	  första	  föräldramöte.	  
Mötet	  gick	  igenom	  hur	  proceduren	  för	  kallelser	  ska	  hanteras	  framöver.	  Klassföräldrar	  ska	  
kallas	  till	  de	  första	  mötena	  varje	  termin.	  Trots	  att	  detta	  inte	  gjordes	  till	  detta	  möte,	  kom	  flera	  
av	  klassföräldrarna	  ändå,	  och	  på	  mötet	  beslutades	  att	  nästa	  klassföräldramöte	  hålls	  
höstterminen	  2018.	  	  
Frågan	  om	  läxornas	  utformning	  diskuterades.	  Gisela	  Axell	  meddelade	  att	  kollegiet	  arbetar	  
med	  en	  policy	  för	  hur	  läxor	  ska	  utformas.	  Gisela	  Axell	  tonade	  ned	  betydelsen	  av	  läxor	  för	  
elevernas	  inlärning,	  och	  hänvisade	  till	  forskning	  inom	  området.	  Flera	  föräldrar	  menade	  att	  
repetition	  av	  kunskap	  och	  färdigheter	  är	  positivt	  för	  utvecklandet	  av	  kunskap	  och	  
färdigheter.	  Andreas	  Sjöberg	  betonade	  att	  läxorna	  ska	  vara	  utformade	  så	  att	  eleverna	  klarar	  



av	  att	  göra	  dem	  utan	  handledning	  av	  föräldrar,	  eftersom	  skolans	  uppdrag	  är	  att	  ge	  alla	  elever	  
lika	  möjligheter	  till	  inlärning,	  oavsett	  hemmiljö	  och	  föräldrarnas	  utbildningsnivå	  osv.	  Jenny	  
Jewert	  väckte	  funderingar	  om	  färdigheten	  källkritik.	  Det	  är	  en	  viktig	  färdighet,	  men	  frågan	  är	  
hur	  man	  arbetar	  med	  den	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt	  anpassat	  för	  olika	  åldrar.	  	  
	  

7.   Information	  från	  skolan:	  
Gisela	  för	  diskussioner	  med	  Skolfastigheter	  om	  att	  en	  ny	  vattenbrunn	  behöver	  borras.	  För	  
närvarande	  delar	  skolan,	  församlingshemmet	  samt	  ett	  privat	  boende	  samma	  vattenbrunn.	  
Det	  innebär	  att	  det	  ofta	  är	  lågt	  tryck	  i	  kranarna,	  och	  det	  är	  svårt	  att	  anlägga	  en	  vattenpost	  för	  
spolning	  av	  skridskois	  på	  asfaltsplanen.	  	  
Jerry	  Shamge	  kommer	  att	  börja	  på	  fritids	  när	  Annika	  Karlsson	  slutar.	  Han	  har	  arbetat	  på	  
Bärby	  ungdomshem	  och	  studerat	  pedagogik	  (20p).	  
Rektorn	  informerade	  om	  att	  betygen	  sätts	  ett	  visst	  datum,	  och	  att	  arbeten	  som	  lämnas	  in	  
efter	  detta	  datum	  utgör	  betygsunderlag	  inför	  nästa	  termins	  bedömningar.	  	  
Nålfiltsmattorna	  på	  väggarna	  i	  vissa	  klassrum	  kommer	  att	  tas	  bort	  inom	  kort.	  Väggarna	  
kommer	  istället	  att	  målas.	  	  
Det	  kommer	  att	  bli	  möjligt	  att	  gå	  mellan	  ”högstadiet”	  och	  övriga	  skolan	  inomhus.	  
Ombyggnation	  sker	  för	  att	  öppna	  en	  förbindelse	  mellan	  dessa	  delar.	  	  
Rektorn	  informerade	  om	  arbetsmiljöskyddsarbetet	  och	  uppmanade	  föräldrar	  att	  meddela	  
om	  deras	  barn	  noterat	  något	  som	  behöver	  åtgärdas.	  	  
Frida-‐	  en	  nyutexaminerad	  lärare	  kommer	  att	  vara	  2	  veckor	  i	  förskoleklass.	  	  
En	  ”VFU-‐are”	  kommer	  att	  vara	  i	  8-‐9:an	  under	  en	  period	  framöver.	  VFU	  =	  verksamhetsförlagd	  
utbildning	  (handledd	  praktik)	  för	  lärarstudenter.	  
Malin	  Engström	  kommer	  tillbaka	  som	  slöjdlärare.	  	  
	  

8.   Föreläsningskvällar:	  avhandlat	  under	  punkt	  5.	  	  
	  

9.   Öppet	  Hus	  På	  mötet	  beslutades	  att	  Öppet	  Hus	  ska	  hållas	  den	  24	  april	  kl	  16-‐18.30.	  
	  

10.  Övriga	  frågor:	  Mats	  Bergström	  föreslog	  att	  musikläraren	  får	  fortbildning	  i	  hur	  barns	  röster	  
fungerar.	  Det	  framfördes	  också	  positiva	  synpunkter	  på	  musikundervisningen.	  	  
	  
Det	  fördes	  en	  diskussion	  om	  utvecklingssamtalen.	  Anette	  Blom	  Bornestig	  framförde	  
synpunkten	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  alla	  lärare	  ger	  omdömen	  på	  elevernas	  kunskaper,	  färdigheter	  
och	  utvecklingsmöjligheter	  inför	  utvecklingssamtalen.	  Vissa	  lärare	  är	  alltid	  utförliga	  i	  sina	  
kommentarer,	  medan	  andra	  inte	  ger	  några	  personliga	  kommentarer	  alls.	  Rektorn	  noterade	  
att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  koordinering	  och	  samsyn	  inom	  lärarkollegiet	  hur	  man	  ska	  arbeta	  
med	  utvecklingssamtalen.	  Jenny	  Jewert	  framförde	  synpunkten	  att	  eleverna	  inte	  ska	  behöva	  
leda	  utvecklingssamtalen,	  framför	  allt	  inte	  oförberedda.	  Föräldrarna	  kan	  behöva	  viss	  
vägledning	  i	  hur	  de	  ska	  arbeta	  med	  UNIKUM	  inför	  utvecklingssamtalen.	  	  
	  
Eva	  Almlöf	  reste	  frågan	  om	  hur	  föräldrar	  och	  personal	  enklast	  kommunicerar	  vid	  mer	  
brådskande	  ärende.	  Beskedet	  från	  skolan	  var	  att	  telefon	  eller	  mejl	  är	  att	  föredra.	  Det	  går	  
också	  att	  föra	  fram	  information	  via	  Elin	  Larsson	  på	  skoladministrationen.	  	  
	  



Jan	  Mårtenssons	  förslag	  om	  att	  föreningen	  bygger	  ett	  staket	  utmed	  stora	  grusplanen	  för	  att	  
förhindra	  att	  bilar	  kan	  ta	  sig	  in	  och	  busköra	  bordlades	  till	  nästa	  möte.	  	  
	  
Skolbussen	  till	  språklektionerna	  diskuterades.	  Måste	  bussen	  avgå	  kl	  8?	  Busschauffören	  
brukar	  fråga	  eleverna	  om	  alla	  är	  med,	  och	  det	  har	  ibland	  givits	  besked	  om	  att	  alla	  är	  med,	  
utan	  att	  de	  är	  det.	  Gisela	  Axell	  ska	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  minska	  antalet	  busstransporter	  
mellan	  Stavby	  och	  Tuna	  genom	  ändrad	  schemaläggning	  nästa	  läsår.	  
	  
På	  mötet	  framfördes	  synpunkten	  att	  elever	  reagerat	  på	  en	  lärare	  som	  uttryckt	  att	  hen	  skulle	  
ha	  svårt	  att	  undervisa	  någon	  som	  bär	  burka.	  Rektorn	  kommer	  att	  diskutera	  med	  
vederbörande	  för	  att	  höra	  vad	  som	  sagts,	  i	  vilket	  sammanhang	  och	  återkomma.	  
	  
11.	  Nästa	  möte	  med	  styrelsen	  och	  skolrepresentanter	  ska	  hållas	  den	  12	  mars	  kl	  18.30	  i	  
lärarrummet.	  Terminens	  sista	  möte	  kommer	  att	  hållas	  28	  maj	  kl	  18.30.	  	  
	  
12.	  Mötet	  avslutades.	  	  

 

 

Sekreterare:     Justerare: 
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Jenny Jewert     Mats Bergström 

 

 

 

 

    

	  

	  


