
Samrådsforum 2012-11-14 Christinaskolan 

Närvarande: Stig Roland Carlzon, Katarina Hellgren, Tomas Tidevall, Anneli Holmgren, Mona 

Sjöberg Johansson. Representanter från skolan: Mona J Marklund rektor, Mats Edsborg och 

Kerstin Adolfsson lärare samt Edvin Tidevall vice ordförande i Parlamentet (Elevrådet). 

 Lägesrapport från skolan: Det har förekommit skadegörelse på skolan under de 

senaste veckorna. Bland annat har skåp och branddörrar limmats igen. Toaletter har 

varit nedkissade och handfatens avlopp fulla med papper. I måndags v 46, samlades 

skolans personal med rektor för genomgång av händelserna och samtal om åtgärder. 

Man vill snabbt ta tag i problemen så att de inte ska eskalera. I första hand ska man 

försöka lösa problemen på skolan, dvs elever, mentorer och föräldrar. Om det inte 

räcker kopplas t ex socialtjänst och /eller polis in. 

Mentorerna har pratat med sina klasser om konsekvenser av skadegörelse, 

civilkurage etc. Vissa namn har framkommit och händelsen med de igenlimmade 

dörrarna är polisanmäld.  Ett brev kommer att skickas hem till samtliga föräldrar om 

skadegörelsen. Rektor betonar vikten av att föräldrar pratar med sina barn om det 

som skett. Christinaskolan är en trevlig skola med trygg och positiv atmosfär och den 

ska så fortsätta vara. 

Ett annat problem har varit att några elever haft med gröna laserpekare på skolan. I 

de fall de upptäckts har laserpekarna beslagtagits och föräldrar kontaktats för samtal. 

Skolan har varit i kontakt med polisen för att få kunskap i vad som gäller kring gröna 

laserpekare. Så här lyder polisens svar: De gröna laserpekarna kräver i de flesta fall 

att man innehar tillstånd för att få inneha dem. Mest troligt har inga elever detta 

tillstånd, varpå det blir ett brott av innehavet. Rådet är därför att polisanmäla och 

överläman lasern till polisen som då har möjlighet att få dessa förverkade. Detta 

innebär att lasrarna i alla fall inte återlämnas till eleven. 

 

 Lägesrapport från Parlamentet (elevrådet): Parlamentet har träffat skolans 

ledningsgrupp för att delge dess oro kring den ökande rökningen och snusningen på 

skolan. Det verkar som att de elever som använder tobak fortsätter, trots att skolan 

tar kontakt med deras föräldrar.  

Det diskuterades om att det vore bra med en föreläsning om droger. Joel Lundberg, 

FMN (föräldrar mot narkotika) och Sara Malm (polisen) nämndes som tänkbara 

föreläsare. Det vore bra om föreläsningen kom som en följd av en artikel i t ex PT. 

Även här pratade vi om vikten av föräldrars engagemang i barnen. 

Vidare berättar Parlamentets representant att man gått ut med en slogan ”Det är 

coolt att plugga”, för att öka motivationen till studier hos eleverna. 

 

 Nyheter för hösten 2012: - digitalt system för elevdokumentationen EdWise. Betyg fr 

om åk 7. Även för åk 6. 

Mycket positivt kring årets åk 7, bl a är studiemotivationen hög. 



Vecka 48 stundar en av terminens höjdpunkter: Temaveckan, årets tema är Måbra. 

Lucia i kyrkan. 

 

 

Frågor och synpunkter från föräldrar: 

 

1. Det har skrivits i PT om överskott av kommunens lokaler. Vad händer? Rektor 

meddelade att inget beslut fattats, men att man ser över kommunens 

lokalmässiga ytor.  

2. Hur ser kommunens klagomålshantering ut? På kommunens hemsida finner man 

”Synpunkten”. Där går det att skriva förslag och klagomål. Ärendet slussas sedan 

vidare till rätt förvaltning. 

3. Varför var så få av Christinaskolans klasser delaktiga i web 8:an? = 

nutidsorienteringstävling som anordnas av PT. Det framkom att vissa lärare anser 

att frågorna inte är särskilt ”bra formulerade”? 

4. Vad gör Christinaskolan för att få killarna mer intresserade av läsning? Lärarna på 

skolan försöker hela tiden utveckla undervisningen, man är väl medveten om 

betydelsen av en god läsförmåga. Detta gäller även i andra ämnen. Bl a finns ett 

samarbete mellan skolan och biblioteket. 

5. Vikten av att äta bra frukost och lunch, samt att idrotta diskuterades. 

 

Det bjöds på gott fika vid mötet. 

 

Antecknade gjorde Mona Sjöberg Johansson, förälder 7C. 

 


