
Protokoll Föräldrarådet Ringsbergsskolan 230206 

 

Närvarande: Ordförande Minna Markljung, sekreterare Emma Edvinsson, Jelena Stojic (förskoleklass 

och klass 3), Anna Brinkestam (klass 1), Hanna Wåhlin (klass 2) och Joakim Persson (klass 2 och klass 

6), Linda Edevik (klass 4) Helena Pernefors (klass 5), Daniel Zamora (klass 6). Biträdande rektor 

Kristian Thomann deltar tom punkt 4. 

 

1. Presentationsrunda 

 

2. Val av ordförande - Minna Markljung  

 

 

3. Val av sekreterare - Emma Edvinsson 

 

4. Information från Kristian Thomann:  

 

• Likabehandlingsarbete – nu fokuserar skolan extra på att utveckla de delar som 

handlar om sexualitet, samtycke och relationer. Hela likabehandlingsplanen finns 

tillgänglig på skolans hemsida. Skolan försöker bygga ämnesövergripande kurser som 

går i takt med läroplanen. Föräldrarådet och vårdnadshavare får också gärna bidra 

med input. Läs gärna på hemsidan! 

 

• Mobiltelefoner – med stöd i förändrade lagar kommer en förändring avseende 

elevers mobilanvändande på skoltid ske. Detta gäller klass 4, 5 och 6, där det verkar 

som att mobilanvändning blir ett hinder att t ex ta sig ut på raster och där det sker en 

del kränkningar via telefonerna. I nuläget har mellanstadieeleverna haft tillgång till 

sina telefoner på rasterna, men detta förändras nu så att man i dessa klasser from v 

9 i år inte har tillgång till sin telefon förrän skoldagen är slut igen.  I samband med 

detta också relevant att se över vilka aktiviteter som erbjuds eleverna på rasterna.  

 

• Skolan har haft studiebesök - skolpersonal från Rinkeby som ville informera sig 

gällande estetiska lärprocesser.  

 

• Sommarverksamhet- fritids kommer att ha stängt v 27-31, och då finns fritids vid 

behov på Lillestadsskolan. Skolan börjar tisdag v 32.  

 

• Sommarfest 13/6! Tid ej spikat ännu.  

 

5. Rapport/reflektion från Öppet hus 24 november… välbesökt och trevligt!  

 

6. …och Lågstadiedisco 3/2 – lyckat genomförande av disco i biblioteket med bra vinst för klass 

7! Lagom med en och en halv timme för dessa åldrar. 40 kr inträde + 10kronorskuponger gav 

totalt ca 4000 kr i vinst. Funkar bra att låna skolans lokaler.  

 

 



7. Klassmöten – oklart vad som är planerat? Viktigt att mail framöver skickas till 

vårdnadshavare och att vårdnadshavare vid behov ser till att uppdatera kontaktuppgifter.  

 

8. Ekonomi: fortsatt 1200 kr i bidrag per klass när det gäller kulpeng. 

 

9. NÄSTA MÖTE: TORSDAG 4/5 kl 18.00 – Fundera på bra sommarpresent till personalen!  

 

 

Vid datorn 

Emma Edvinsson 


