
Protokoll Föräldrarådet Ringsbergsskolan 220906 

 

Närvarande: Ordförande Minna Markljung, kassör Inés Portas Garcia, Hanna Wåhlin klass 2, Mikael 

Lyrenäs klass 1, Bahtije Breznica klass 9, Emma Edvinsson klass 5, Björn Stödberg klass 6, Lina Meyer 

klass 7. Rektor Susanne Randau och SO-lärare Johan Lind deltar tom punkt 2.  

1. Presentationsrunda.  

 

2. Information från Susanne och Johan:  

 

• Sommarpresenten (bandy) till skolpersonalen var uppskattad. Nästa gång blir det 

kanske nåt kulturellt, så kan vi varva sport och kultur. 

• Ärendet ”hur får vi in rörelse i skoldagen” behöver bordläggas lite till. Tas vid nästa 

möte.  

• Skolstarten har fungerat bra. Klass 8 är delad i två grupper utifrån tankar om 

gruppdynamik och det verkar positivt.  

• Läsårstemat är igång med inspiration av läroplansförändringar gällande sexualitet, 

samtycke & relationer.  

• Livskunskap är under utveckling och nystart på skolan med flera inblandade i 

förändringsarbete. Innehållet kan anpassas efter olika klassers behov och kan handla 

om t ex normer och personer utifrån kan tas in för olika teman.  

• Personalläget: rekryteringssvårigheter och sjukskrivningar hanteras genom 

omorganisering av personal och genom att använda skolans egen vikarie, försök till 

ny rekrytering pågår. Skolans lyckades väl att rekrytera personal inför detta läsår och 

personalen på skolan är vana vid att täcka upp för varandra.  

• Öppet hus blir 24/11 kl 17-19 med fika-försäljning och information från rektor och 

föräldraråd.  

• Systematiskt kvalitetsarbete – highlight: det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 

som slutade i våras var ovanligt högt: 252. Obs dock att utvecklingen 

meritvärdesmässigt var högre förra året även om slutpoängen var lägre – det är 

komplext att jämföra 9:or och skolor eftersom utgångsläge och utveckling skiljer sig 

åt. Årets 9:or har haft en jättefin start.  

• Lagändring gör att skolpersonal får ökat handlingsutrymme bl a gällande mobil-

användning bland elever, med ett större lagstöd att ingripa i utmanade situationer. 

Det blir också i den aktuella prepositionen (2021/22:160) tydliggjort t ex vad 

begreppet studiero innebär.   

Förändringarna innebär att man på Ringsberg blivit ännu tydligare med hur mobiler 

ska hanteras under lektioner beroende om mobilen behövs eller inte behövs för det 

som ska göras.  

• Skolval har genomförts för klass 6 tom 9.  

• Skola24 används nu för närvaro och frånvaro-anmälan och fungerar bra. Hämta-

Lämna från fritids förs över från IST till Skola24 framöver.  

 

3. Klassmöten har kommit igång och ska ske för alla klasser. Önskemål om att information om 

mötestider sprids via mail, inte bara via klassens kalender.  

 

4. Skolfotografering sker framöver, klassfoton, ej individuella bilder.  



 

5. KULPENG – informationsmaterialet om kulpeng (och föräldraråd) är något förändrat och 

kommer mailas hem. Ny kassör: Inés Portas Garcia. 

 

6. Ekonomi: 11 018 kr finns på kontot att använda för klassernas kulpengsaktiviteter, men nu 

går snart ny information ut och då kommer det in mer pengar. Vid nästa möte ser vi över hur 

mycket som kommit in.  

 

7. Nästa möte: torsdag 17/11 kl 18.00. Då kan vi planera inför öppet hus. Minna fixar fika.  

 

 

 

Vid datorn 

Emma Edvinsson 


