
Protokoll föräldraråd Ringsbergskolan 220202 

Närvarande: Ordförande Minna Markljung, förskoleklass Mikael Lyrenäs, Maria Thomé-Jones & 

Alexandra, klass 1 Hanna Wåhlin, klass 2 Kristina Altner, klass 4 Emma Edvinsson, klass 5 Björn 

Stödberg, klass 6 Eleonor Cserpes.  Från skolan lärare Johan Lind rektor Susanne Randau. 

1. Information från rektor:  

 

Personal: Biträdande rektor blir Kristian Thomann som nu är administratör på skolan. 

Administratörstjänsten kommer ersättas av annan person. Kristian kommer ha verksamhets- 

och personalsvar för förskoleklass tom klass 3 samt fritids.  

 

Stina som nu har hand om livskunskap och demokratifrågor kommer börja arbeta på en 

annan arbetsplats. Parallellt med detta har behov hos elevkoordinatorerna att kunna arbeta 

mer förebyggande framkommit och nu kommer de ta över de moment Stina haft. 

Personaltillskott sker från lite olika håll, bl a utifrån nedstängningar av andra verksamheter 

pga covid.  

 

Öppet hus gjordes om till Utomhus, sparsamt besökt men de som kom fick massor av 

information.  

 

Skapande skola-projekt med inriktning dans kommer förhoppningsvis kunna genomföras 

framöver.  

 

Besvara gärna Skolinspektionens enkät som skickats ut! Angeläget att svarsfrekvensen är god 

för att resultaten ska gå att använda.  

 

Nationella prov (klass 3, 6 & 9) kommer att kunna genomföras i år! Nationella prov utgör en 

viktig del i underlag för bedömning.  

 

Covid-19 – hög sjukfrånvaro och stor smittspridning på skolan. Belastande, men flexibilitet i 

lärargruppen gör att det snabbt går att styra om och laga efter läge och personal får ersätta 

varandra. Att skolan har anställda vikarietjänster hjälper också till, liksom att lärare via 

kalender delar med sig till varandra kring lektionsinnehåll. Man har också ibland vid behov 

styrt om så att klasslärare har ”sin” klass hela dagen istället för den vanliga 

ämneslärarundervisningen. Ringsbergsskolan har därför för det mesta kunnat undvika att 

ställa in lektioner. Studietimmen har däremot ställts in vid några tillfällen. På individnivå kan 

däremot en del elever haft hög frånvaro och blivit oroliga över sina skolresultat – då bör 

kontakt tas med elevkoordinator eller klassföreståndare i F-3.  

 

2. Ekonomi. Inga kulpengsaktiviteter bokade ännu, sannolikt pga covid. Rimligt att klass 9 får 

lite extra tillskott.  

 

3. Kassör: Cecilia Nordmark som har ett barn i klass 8 är föreslagen som ny kassör.  

 

4. Nästa möte 5/5 kl 18.00 i biblioteket på skolan! 

 

 



5. Kontakt med andra föräldrar – önskemål om möjlighet att skapa aktuella listor med elev + 

kontaktuppgifter till föräldrar/förälder. ALLA FÖRÄLDRAR SOM LÄSER PROTOKOLLET 

OMBEDS MAILA SIN FÖRÄLDRARÅDSREPRESENTANT FÖR UPPDATERING MED EN AKTUELL 

MAILADRESS. Om du inte har kontaktuppgift till föräldrarådsrepresentant kan du maila 

ordförande Minna på  

minna.markljung@kronoberg.se 

 

 

 

 

Vid datorn: Emma Edvinsson 

mailto:minna.markljung@kronoberg.se

