
Protokoll Föräldrarådet Ringsbergsskolan 221117 

 

Närvarande: Ordförande Minna Markljung, kassör Inés Portas Garcia, Jelena Stojic (förskoleklass och 

klass 3), Anna Brinkestam och Mikael Ohlsson (klass 1), Caroline Armblad (och Jelena) klass 3, Emma 

Edvinsson och Helena Pernefors (klass 5), Daniel Zamora och Joakim Persson (klass 6), Lina Meyer 

(klass 7), Kent Björk (klass 8). Rektor Susanne Randau, biträdande rektor Kristian Thomann och SO-

lärare Johan Lind deltar tom punkt 2.  

 

1. Presentationsrunda och information om föräldrarådet – många nya representanter, kul! 

Ordförande är i nuläget Minna Markljung och sekreterare Emma Edvinsson.  

 

2. Information från Susanne, Kristian och Johan:  

 

• ÖPPET HUS 24/11 KL 17-19! Emma E deltar som elevrådsrepresentant, nån/ett par 

till kan också gärna delta om det funkar. Klass 4 säljer fika till förmån för Plan 

International. Påminnelse till vårdnadshavare kommer att skickas ut.  

 

• Äta lunch med sitt barn går fint, ta med kupongen som ditt barn fått med sig hem. 

Då kan en passa på att hälsa på en hel skoldag eller delar av en dag.  

 

 

• Skolval för klass 6 – alla ska göra ett aktivt skolval – men skulle någon missa får 

eleven ändå gå kvar. Alla som går i klass 6 nu är garanterade plats i klass 7.  

• Utifrån tidigare inkommen fråga om rörelse och livsstil där en del andra skolor har 

provat pulshöjande aktiviteter i början av skoldagen presenteras Ringsbergsskolan 

arbete med stöd i styrdokument med fokus på idrott och hälsa, rörelse och livsstil. 

Målen gällande detta är många och med brett fokus och inkluderar bl a att utveckla 

allsidiga rörelseförmågor, intresse för fysisk aktivitet och att kunna hantera 

nödsituationer. Ämnet Idrott och hälsa på Ringsbergskolan följer timplan i enlighet 

med riktlinjer där det går att flytta upp till 20 % från tex Idrott och hälsa utifrån 

Skolans val. Ringsberg har valt att flytta 15 % av timmar från Idrott och hälsa till 

förmån för estetiska lärprocesser i enlighet med skolans profil. Skolan försöker 

uppmuntra till rörelse bl a genom långa lunchraster för yngre elever, skolgård som 

inbjuder till rörelse, promenad till matsal och bildsal samt from åk 3 också till 

idrottshall. Estetiska lärprocesser uppmuntrar till att använda kroppen, uppmaningar 

om att gå eller cykla till skolan, ökad tillgång till simhall – där tider fördelas efter 

behov. De idrottshallar som nu används finns på Bäckaslövskolan och 

Ulriksbergskolan (from klass 3). Inga tveksamheter finns gällande framtida tillgång till 

idrottshall på Ulriksberg. 

Upplägg för rörelse under skolveckan varierar utifrån ålder och undervisningsinnehåll 

och inkluderar moment/aktiviteter inomhus och utomhus. Det är många 

förflyttningar mellan lokaler och inne i klassrum. Fritids arbetar mycket med 

utomhusaktiviteter, fri lek och organiserad rörelse.  



3. Inkommen fråga om matsalsmiljö med funderingar kring ljudmiljö, att det händer att maten 

tar slut och att det kan vara kort om tid att äta. 

 

Matrådet har på sistone kommit igång med stort engagemang – roligt! Skolans inflytande 

över kök, mat, tider är dock begränsat då det styrs av annan organisation. Om man har 

synpunkter på maten kan man vända sig direkt till huvudmannen för måltidsorganisationen. 

Matrådet lämnar också synpunkter dit. Vissa positiva förändringar har skett t ex gällande 

behållare och bestick. 

 

Skolan behöver hålla ett ganska snabbt flöde genom matsalen för att alla elever ska hinna äta 

mat. En förändring som skett är att yngre elever kommer lite senare än tidigare och då ges 

möjlighet att sitta längre.  

 

4. Kulpeng - aktuell kulpeng per klass i nuläget är 1200 kr. 

 

5. Ekonomi –  18 618 kr i kassan just nu.  

 

6. Övriga frågor – disko? Kommer 9:an ordna? Minna hör av sig till representant för klass 9.  

 

7. NÄSTA MÖTE: 230206 kl 18 

 

 

Vid datorn 

Emma Edvinsson 


