
Forum för samråd 17/4 2018 Porsnässkolan 
 
Gemensamma frågor för förskolorna i området, Backgårdsskolan och Porsnässkolan: 

 
 Läslyftet – Specialpedagog Monica berättar att Läslyftet bidrar till att man pratar mer om 

texterna, vilket vidgar förståelsen för texterna och vidgar elevernas ordförråd. F-klass arbetar 
med att berättande, att berättelsen får en röd tråd, vilket hjälper eleverna när de i skolan ska 
skriva texter och kunna ha en röd tråd i sina berättelser.  
Förskolan berättar om fördelarna med att läsa för sina barn – barn utvecklar fantasi, empati, 

får perspektiv på tillvaron, börjar jämföra sitt eget liv med sagans liv. Ökar ordförråd och med 

det bättre kommunikativ förmåga. Man uppmuntrar till läsning och den vuxne blir en förebild 

för sina barn. 

Specialpedagogiklyftet – skolverket har kommit med specialpedagogik lyftet. Hela 

Backgårdsområdet ska utbildas i det under nästa läsår. Tanken är inkludering och delaktighet 

för alla elever. Det är främst i klassrummet undervisningen ska ske.  

 Föräldramötesguiden – kör igång till hösten. En guide för pedagogerna vad som ska tas upp i 
de olika förskoleåldrarna och i varje årskurs. När föräldrarna har följt sitt barn under 
förskoletiden och barnets skolgång har föräldrarna fått möta många olika teman.  
 

 Sommarjouren 2018 – Förskolan för sig och fritidshemmet för sig. Vi håller till i Norrfjärdens 
förskola och Backgårdsskolan. Detta år provar vi med att alla enheter samlas i Norrfjärden. 
Jouren är under v.27-31. Rosvik har egen jour v.27 och går sen samman med Norrfjärden under 
v.28-31.  

 
 Fritids Porsnässkolan 

Nya öppet tider 7.30 start, 7.40 frukost och stänger 17.00. Samordning med Backgårds fritids 

under jullov och sommarlov, som tidigare.  

 Höstens forum för samråd – Familjens hus är inbjudna att prata om föräldraskap, i ett 1-11 års 
perspektiv, samt 12-16 år. Datum och inbjudan kommer senare, men det blir under november 
månad.   
 

 Övergångsplanen – ny plan för hela området. Viktigt att övergångarna blir bra för både elever 
och pedagoger, samt en hjälp att planera organisation.  
 

 Övriga frågor  
 

Examensfesten i Norrfjärden – Erik Berglund önskar att skicka ut info via rektorerna. Den som 
vill vara med och hjälpa till kontaktar Erik Berglund, erik.a.berglund@telia.com  Någon som kan 
Ansiktsmålning? Det efterfrågas. Hästridning önskas, eller häst och vagn. De pass man har är ca 
1h och 15 min.  
 

Mötet fortsatte sedan enhetsvis. Här följer protokoll från Porsnässkolans samrådsforum. 

Medverkade gjorde föräldrarepresentanter från nästa alla klasser, representanter från personalen 

Ingrid Krumnack Eklund och Håkan Nordefors, samt rektor Linda Andersson som ledde mötet.  

mailto:erik.a.berglund@telia.com


 Anpassningar kring varje elevs behov utefter varje enskild elev. Miljö som främjar 

lärandet för alla. 

 

 Övergångsplanen främjar överlämningar mellan stadierna.  

 Vad händer vid ny personal, rektor eller elever? Alla ska veta vad som händer vid 

övergångarna. Föräldrar till blivande åk 7 har fått skriftlig information om skolans 

rutiner vid klassindelningar, för att kunna vara förvissade om att arbetet görs mycket 

noggrant. De faktorer som spelar in är behov av pedagogiskt stöd och sociala faktorer 

som främjar studiero, Övervägande positivt att skapa nya klasser i åk 7 eftersom det 

är en viktig nystart för många. Viktigt att alla faktorer finns med i indelningarna.  

 

 Kort genomgång av läget på de olika stadierna. 4-6 mycket lek, arbetas med de 

oroligheter som finns i klasserna. Bra att ha elevcafeterian öppen längre vilket 

förhoppningsvis kommer att ske till hösten. Under hösten och strax efter jul upplevde 

personalen problematik med ett par långvariga konflikter mellan elever i åk 7-9, och 

ett par händelser av allvarligare art. Alla vårdnadshavare informerades. Det har 

jobbats intensivt med de olika händelserna enligt skolans rutiner, och läget efter 

sportlovet har generellt varit lugnt och positivt.  

 

 Genomgång av trygghetsteamens arbete. Skolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling nämndes och skickades runt.  

 

 Förebyggande värderingsfrågor under mentorstid. Värdegrundsvecka i åk 4-6 under 

v.17 och 7-9 har haft en temadag med föreläsningar under februari.  

 

 Diskussion om användandet av mobiltelefoner. Utöver skolans trivselregler har 

ytterligare information skickats till vårdnadshavare i åk 7-9.  

 

 Frågor om skolskjuts diskuterades. Skolskjutshandläggarna på kommunen har ansvar 

för vad som ska ske vid t ex inställda bussar och avbokningar.  

 

 Gemensam krishanteringsplan finns för hela området vid allvarlig händelse på skolan 

eller fritiden som påverkar många. I krisplanen finns kontaktuppgifter till all personal, 

alla vårdnadshavare, samt kontakter till vård, präst osv.   

 

 Föräldrarepresentanter uttryckte att det upplevts tryggt att snabbt få skriftlig 

information av rektor vid olika händelser under året.  

 

 Frågan om droger på skolan lyftes. Elevhälsoteamet har regelbunden kontakt med 

områdespoliserna. Under året har det inte uppkommit uttalad oro för droger på 

skolan, men det är ett ständigt prioriterat område att bevaka. Poliserna uttrycker oro 

för att relativt många unga elever från alla skolor vistas på stan på kvällar och helger, 

i en miljö som inte är gynnsam när det gäller droger och alkohol.  



 

 Önskemål angående schemat till nästa år att inte ha så mycket sovmorgnar och 

håltimmar. Inte bra med flera sovmorgnar eftersom det är svårt med bussarna.  

 

 Språkvalet för åk 6 blir 80 min till hösten.  

 

 Frågan om arbetsro på lektioner väcktes. Hur arbetar lärarna för att främja studiero? 

Ett par elever har framfört att det är frustrerande när lärare säger till elever som inte 

lyssnar, eller om läraren säger att elev kommer att få gå ut ur klassrummet men 

sedan inte verkställer det. Det stör de andra eleverna och påverkar studieron. Rektor 

berättade om att ett stort arbete pågår kring varje enskild individ som på något sätt 

utmanar skolmiljön. Oftast finns mycket tydliga individuella orsaker, som av 

sekretesskäl inte kan lyftas i grupp, och skolan har insikt och kontakt med 

vederbörande och vårdnadshavare. Studiero är ett mycket prioriterat område, och 

kommer att fortsätta arbetas med på grupp- och individnivå.  

  

 Elever uttrycker att utrymmet på skolan för 7-9 är litet, det är trångt och svårt att 

hitta platser att dra sig undan på.  

 

 Skärtorsdag – hel eller halv dag. Det gjordes olika i kommunen i år och det vore bra 

med samsyn. 

 

 Mer folk behövs till examensfesten.  

 

/ Sekreterare: Ingrid Krumnack Eklund  

 


