
Protokoll från föräldraföreningens möte 2013-04-24 

Närvarande 

Sandra Oskarsson, Anne-Marie Stävenborg, Ulf Sjöberg, Suzanne Larsson, Lisa Axelsson, 

Jenny Pettersson, Tommy Axebrink, Fredrika Abrahamsson, Jenny Näslund, Pernilla 

Backlund, Therése Göras, Ulrika Kallin, Åsa Winberg, Gunilla Söderström, Susanne Lund, 

Florin Jansson, Stina Danielsson, Angelina Edenvik, Patrik Björnberg, Birgitta Thorell, 

Nicklas Gusténius, Malin Arvidsson 

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet. 

 

Information från föräldraföreningen 

 

Föräldraföreningen informerar om förändringar i styrelsen. Annelie Ekelin och Jan Tegehall 

har lämnat styrelsen. Patrik Björnberg och Nicklas Gusténius är nya i styrelsen.  

 

Angelina informerar om förslaget att starta ett ortsråd i Äspered. Initiativet kommer från 

Attraktiva Toarp, som vill verka för att för att vi tillsammans med Målsryd, Gånghester, 

Aplared, Rångedala och Dannike ska arbeta i olika frågor för att bli starkare. Den 19:e maj kl 

18.00kommer det hållas ett informationsmöte i klubbstugan. 

 

Stina informerar om att föräldrar i Äspered har kommit med förslag om att starta en 

kulturskola tillsammans med Svenska kyrkan i Äspered. Intresseanmälan finns på Bamse och 

fritids, skriv gärna upp er och visa ert intresse. 

 

Aktuella frågor/information som berör förskola/skola/fritids 

 

Vårfesten kommer i år att äga rum den 22:a maj. Upplägget kommer att vara detsamma som 

förra året, där festen hålls inom skolområdet, för att där bilda ett trivsamt torg. Barnen 

kommer i år sälja egenodlade tomatplantor. Patrik Björnberg är ansvarig för vårfesten och 

mer information kommer inom kort. 

 

Knäpparen har lämnat 2 olika förslag på datum för skolfotografering till hösten, båda i 

september. Vidare information kommer. 

 

 

Aktuella frågor/information som berör förskolan 

 

Sandra Oskarsson redogör för personalgruppens syn på hur de stora barngrupperna på Storken 

och Tranan fungerar. De har kommit fram till att vi har den personalstyrka som krävs för 

storleken på grupperna, och med ett strukturerat arbete fungerar grupperna bra. 3- och 4-

åringarna på Storken och Tranan har egen verksamhet där de träffas 3 dagar i veckan. Vid 

dessa tillfällen äter de även lunch i matsalen. Bamsegruppen delas ofta i 2 grupper, t e x där 



den ena gruppen har verksamhet utomhus och den andra inomhus. Det finns ett pedagogiskt 

syfte i all verksamhet. 

 

På alla avdelningar använder barnen tvål och handhygienen är viktig. Äsperedsskolan följer 

direktiven i HYFS (Hygien i förskolan). Sjukdomsspridning kan i viss mån påverkas av 

lokalernas anpassning i förhållande till antalet barn. Anne-Marie berättar att Äsperedsskolan 

uppfyller de krav som ställs på lokalerna. Direktiven från politikerna är att alla barn ska 

placeras. Arbetsmiljökrav finns dock för att säkerställa att barnen vistas i en bra miljö. 

 

Anne-Marie berättar även att det kommer att gå 28 barn på Bamse under nästa läsår, jämfört 

med 27 som det är idag. Sandra Oskarsson poängterar att pedagogerna arbetar med en 

pedagogisk tanke i allt de gör. Flera föräldrar framför att de är väldigt nöjda med pedagogerna 

och miljön på Bamse och att de bara hört gott från både barn och vuxna. Personaltätheten är 

grundad i antalet barn och de antal timmar de barnen är på förskolan, och enligt det är 

förskolan inte underbemannad. 

 

Aktuella frågor/information som berör skola/fritids 

 

En del barn har ställt sig undrade till varför discona inte längre får vara i skolans matsal. 

Skälet är att det tar för mycket tid för kökspersonalen att förbereda inför discot (plocka undan 

glas, mjölkmaskiner etc) samt att gå över matsalen efter discona. Eleverna äter även både 

mellanmål på fredagen innan discot och frukost tidigt på måndagen efter. Kökspersonalen har 

inte tillåtelse att börja tidigare på måndagen för att det har varit ett disco på fredagen. 

Eleverna har informerats om detta men det har varit livliga diskussioner om det. Eleverna vill 

gärna vara i matsalen eftersom det alltid har varit så. 

 

IT-utvecklingen på Äsperedsskolan diskuteras och Sandra Oskarsson visar en film som 

Bamse har arbetat med. Barnen jobbar flitigt med 2 iPads som finns på avdelningen och de 

har under våren arbetat med sagor under våren, som sedan mynnade ut i 2 filmer. Dessa 

filmer visades för barnens familjer på Biokvällen den 22/4. 

 

Ulf Sjöberg berättar om skolans IT-satsning. Mer pengar ska fördelas till ITK. Kommundelen 

Dalsjöfors är prioriterat i Öster. Tanken är att byta ut den utrustning som finns idag, eftersom 

mycket är gammalt. Exakt hur fördelningen kommer att se ut är ännu inte klart. Ambitionen 

från Borås Stad är att alla elever från förskoleklass och uppåt år 2015 ska ha tillgång till ett 

digitalt hjälpmedel (skrivplatta, dator etc). 

 

Ulf har haft ett extra stöd i form av en intendent som hjälpt till att sätta upp planer, strategier 

etc för att vi ska uppfylla skolinspektionens krav. Ulf har även bett intendenten att krav-

specificera till ITK-gruppen vad vi saknar för att uppfylla läroplanens mål. 

 

Alla elever ska till hösten kopplas upp mot en webbaserad skolplattform, PingPong och både 

elever och pedagoger ska arbeta i detta. Under sommaren ska alla klassrum utrustas med 



projektor. Frågan om skärmtid togs upp också, och alla är överens om att det är viktigt att 

använda tekniken på rätt sätt.  

 

Det finns en arbetsgrupp som arbetar kring fritidsverksamheten i Borås Stad och Ulf berättar 

att de jobbar med råd som ska följas för att mynna ut i nya verksamhetsplaner. Förskole- och 

fritidsverksamheten ska systematiskt kvalitetssäkras. Vi bygger in kontinuerlig 

kunskapsuppföljning, elevdemokrati, planen för kränkande behandling i denna 

kvalitetssäkring. Verksamhetsplaner och protokoll kommer att läggas upp på skolans hemsida 

så att alla får insyn i det.  

 

Arbetsgruppen väntar in skolinspektionens rapport. Pedagogiskt kvalitativ skolverksamhet är 

målet och stor vikt läggs även vid att driva god estetisk verksamhet. 

 

Från och med nästa termin gäller en ny timplan från Borås Stad. Timplanen ska utökas med 

120 timmar matematik i årskurs 0 – 6, med största fokus i årskurserna 2-5. Detta gäller hela 

Dalsjöfors kommundel så man jobbar just nu för att få en gemensam timplan. Sedan krävs det 

att man bemannar efter detta. Ulf arbetar efter hypotesen att vi har samma struktur på 

klasserna inför hösten som idag, d v s 1-2,  3-4 och 5-6. Det kommer att vara 2 klasser som är 

1-2, med 14 elever i varje klass. 3-4:an kommer bestå av 17 elever och 5-6:an 16 elever. Om 3 

år behöver vi troligtvis få utökade lokaler för att få plats med barnen i skolåldrarna. Med det 

systematiska kvalitetsarbetet följer även lite andra utvärderingsverktyg än de vi har idag, 

vilket kommer göra det lättare att utvärdera arbetet. 

 

Skolinspektionens tillsynsbeslut har kommit och Skolinspektionen bedömer att 

Äsperedsskolan under höstterminen 2012 inte haft ett fungerande ledarskap på grund av 

upprepade rektorsbyten. Äsperedsskolan måste också förbättra arbetet med pedagogiskt 

ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Ulf informerar om att han kommer att gå en 

rektorsutbildning framöver, som kommer att ta 1 dag i veckan för honom. Han tittar 

tillsammans med sin chef så att det blir en bra arbetsmässig fördelning och vad som kan göras 

inom befintliga ramar. 

 

Läxhjälp på skolan lyfts och man frågar om detta är något som Äsperedsskolan skulle kunna 

erbjuda. Suzanne Larsson berättar att frågan har varit uppe till diskussion, och att man kan 

titta på speciella behov i så fall. Det finns en vision från Borås Stad att man ska kunna erbjuda 

läxhjälp till de barn som har behov av det. Ulf ska titta på det och se utifrån bemanning hur vi 

skulle kunna lösa det. Äsperedsskolan arbetar i en väldigt slimmad organisation. Ulf ska 

också undersöka hur man från kommunstyrelsen har tänkt sig att detta ska fungera. 

 

 

Övriga frågor 

 

Tidpunkt för skolavslutningen är ännu inte bestämd, men rektorn återkommer snarast möjligt 

med information om detta. 

 



Aktuella äskningar 

 

Bamse äskar om 1500 kr + 3800 kr (för buss) till sin hemliga resa. Beslut togs om att 

Bamseavdelningen får 120 kr/barn och att denna summa ska vara densamma från år till år. 

 

Äskning om fågelböcker till förskoleavdelningarna samt fritids. Nicklas Gusténius undersöker 

om det finns intresse från personalen. 

 

Ett förslag på äskning som kom upp var ett pingisbord för utomhusbruk samt styltor. 

Angelina och Stina undersöker pris för dessa två förslag. 

 

Fotbollsplanen är i dåligt skick sedan man borrade för bergvärme. Patrik hör med rektorn och 

kontrollerar om detta går att åtgärda. Vidare behöver Kingrutor och hopphagar fyllas i. 

 

Birgitta Thorell kommer att skriva till elevrådet för att uppmana barnen att äska pengar till 

leksaker mm Styrelsen fick mandat av övriga föräldrar att bevilja dessa äskningar. 

 

Styrelsen äskade om pengar för att gå ut och äta. Beviljades.  

 

 

Mötessekreterare   Justeras 

Malin Arvidsson   Stina Danielsson 

 

 


