
Protokoll för föräldrarådsmöte Gemla Skola 2022-10-19 18.30, Möte 1. 

Plats: Matsalen 

Närvarande: Representanter för samtliga årskurser deltog, Lisa från skolan, Jessika från Skola/Fritids 
samt Magnus E som sammankallande. 

1) Mötet öppnades  
Mötet öppnades av Magnus som hälsade alla välkomna. 
 

2) Val av sekreterare,  
Micke tog noteringar som via Magnus skickas ut till föräldrar och läggs på hemsidan. 
 

3) Föräldrarådets uppgift.  
Magnus läste igenom formuleringen som tidigare tagits fram och som förklarar syftet för 
föräldrarådet samt ställde frågan om denna kan fortsätta gälla. Samtliga deltagande 
godkände beskrivningen i sin nuvarande form. Kortfattat kan nämnas att föräldrarådet är ett 
bollplank mellan föräldrar och skola kring rutiner, idéer och andra övriga frågor. Dock har 
föräldrarådet ingen formell beslutanderätt. 
 

4) Information om nya medarbetare på skolan.  
 
Eftersom flera medarbetare slutade under våren har ett antal nya medarbetare rekryterats 
till skolan. Dessa är:  
- Lars Nyström – Åk 2 
- Ellinor Fyhrlund - Åk 1 
- Moa Engdahl – Resursperson Åk 1 – 6 
- Emma Johansson – Fritids och Förskoleklass 
- Emmy Johansson – Fritids och Förskoleklass 
- Emelie Lindström – Åk 1 och Fritids 
- Markus Enmark – Åk 4 – 6 och Fritids 
- Jakob Andersson – Fritids och Åk 2 

Skolan och vi föräldrar genom föräldrarådet hälsar samtliga varmt välkomna och hoppas att 
ni kommer trivas på Gemla Skola.   

Arbetet med att rekrytera en ny speciallärare pågår, hittills har skolan annonserat ut 
tjänsten.  
Skolan söker även en musiklärare då Alexander ska sluta.  
 

5) Elevantal på skolan. 
Återigen har Gemla skola en toppnotering i antal elever i ”modern tid”, 209 elever finns nu 
på skolan. Årskullarna spänner i antalet mellan 21 elever upp till 45 elever vilket är riktigt 
roligt för Gemla skola och Gemla som ort. 
 
 
 
 
 
 



6) Information om nationella prov.  
 
Dessa genomförs för åk 3 och åk 6. Nationella prov är ett av flera bedömningsinstrument i 
skolans bedömningar. De utgår från kunskapskraven för respektive årskurs. De är inte enbart 
avsett för att stämma av elevernas kunskapsnivå utan fungerar även som en kvalitetskontroll 
på skolans insatser gentemot eleverna. 
 
• Under detta läsår så kommer åk 3 att ha nationella prov i svenska och matte som görs 

under vårterminen mellan veckorna 11 – 20. Under denna period kommer det vara ca 16 
delprov.  

• För åk 6 kommer det vara muntliga prov i svenska, engelska och matte under 
höstterminen. Dessa genomförs under perioden v 45 - v 49. Vidare kommer det vara 
skriftliga prov i svenska 14/3 och 16/3, engelska 28/3 och 30/3 samt i matte 25/4 samt 
27/4.  

Under dessa perioder kommer som regel inga ledigheter att godkännas av skolan. 

7) Skolinspektionen. 
Under början av höstterminen hade skolan en inspektion av Skolinspektionen. Detta var en 
s.k. ”Regelbunden kvalitetsgranskning” vilket innebär att Skolinspektionen slumpvis väljer ut 
skolor som de ska besöka och granska. Det var alltså inte en följd av brister eller anmälning 
från vårdnadshavare som förde dem till skolan. Skolinspektionen planerar att besöka 
samtliga skolor för liknande genomgång fortlöpande. Besöket hade förberetts genom att 
skolan fick skicka in flera underlag med svar på frågor. Sedan besökte representanter skolan 
för att följa upp arbetet i hela skolan. Det var även flera elever och personal som 
intervjuades av dem. En rapport med utfallet av denna inspektion kommer att komma under 
hösten.  
 

8) Övriga frågor från Skolan.  
- Hälsoveckan har genomförts som en favorit i repris från 2021 och har fått mycket positivt 

gensvar från såväl föräldrar, lärare och elever.  
- 3 klassrum har under sommaren renoverats med bl.a. nya golv och ommålade väggar. 

Återstår nytt undertak och ny belysning som planeras att utföra under höstlovet. 
Eleverna är mycket nöjda.  

- Det har varit en del skadegörelse av skolan under inledningen av terminen på kvällar och 
helger. Det har klottrats, fönster har kastats sönder, klockan på skolgården var trasig, 
Detta följdes av ny skadegörelse helgen 15/10-16/10 där det ånyo klottrades på flera 
platser, det har tydligen varit skadegörelse i och runt Stocköparken med klotter, trasiga 
postlådor etc. Magnus tror inte att det är elever som finns på skolan som ligger bakom 
detta utan snarare äldre f.d. elever och besökare till ungdomar i Gemla. Oavsett är detta 
tråkigt, onödigt och kostsamt. Vi i föräldrarådet manar därför alla vårdnadshavare i och 
runt Gemla att gärna ta en extra titt om ni går förbi skolan under kvällar och helger.  

- Skola24 – Från v 45 skall schema för fritids skickas via Skola24. Separat information skall 
ha skickats ut om detta. Kontakta Fritids om ni inte fått detta. 

- Magnus ber om Föräldrarådets feedback på skolans val av att samla in mobilerna i början 
av dagen och återlämna dem när dagen är slut. Föräldrarådet tycker att det är en bra 
lösning. 
 
 



 
 

9) Frågor från föräldrar 
- Skolmaten. Vem ansvarar för skolmaten, val av smör etc? Detta är måltidsorganisationen 

på Växjö Kommun som ansvarar för detta. Det är inget som går via skolan eller 
matsalspersonalen. Magnus bjuder in enhetschefen för måltidsorganisationen till nästa 
möte. 

- Förslag inkommer på att föräldrar ska kunna lämna barn på Fritids 07.40 (efter frukost) 
på baksidan till en pedagog som tar emot. Det finns tillfällen när lämningar blir svåra då 
inte pedagog hunnit komma ut från frukost. Samtidigt är det fullt med barn på framsidan 
som ej går på Fritids och gör överlämning ”stimmigare” för yngre elever. Skolan kollar 
hur detta eventuellt kan lösas. Jessica ska ta med sig detta till Fritids.  

- Förslag om att det ska vara en ”dedikerad” pedagog på Fritids som ansvarar för 
hämtningen på eftermiddagen. Kanske med annan färg på väst för att Föräldrar ska veta 
vem som ansvarar för just överlämning vid hämtning av barnen. Jessica tar med sig detta 
och ser om det går att genomföra. 

- Duscharna luktar illa ofta på killarnas fortfarande enligt eleverna. Detta leder till att en 
del elever drar sig för att duscha då det luktar urin. Detta har varit uppe tidigare och är 
en tuff nöt att knäcka. Flera olika tankar och idéer togs upp och det som Föräldrarådet 
kom fram till är att vi vårdnadshavare diskuterar med våra barn om att inte kissa i 
duscharna samt att representant för föräldrarådet ska se hur städningen fungerar i 
idrottshallen. Detta görs genom kontakt med Gransholms IF. Kontakt tas även med 
Vidingehem om en del skulle kunna avhjälpas med kontroll av vattenlåset. 

10) Nästa möte.  
Nästa möte blir onsdagen den 30/11 kl 18.30-20.00 i matsalen. 

11) Mötet avslutades. 
Magnus tackade för en bra dialog och ett visat stort intresse samt avslutade mötet 

/ Vid pennan och tangentbordet Micke Hjelm 

 


