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Protokoll 211124 Skattkärrsskolans föräldrad 
 
 
§ 1 Nuläge 
Terminsstarten 
Mötet började med att kort beskriva hur vi mår på skolan då en av våra medarbetare är 
anmäld försvunnen. Insatser pågår i sökandet och vi har på skolan mött upp våra elever 
genom den information som vi har och är uppmärksamma på deras mående. Vi i 
personalen har haft möten och även fått ett fint stöd från förvaltningen. 
 
Önskemål har inkommit till skolan om att förbättra belysningen på skolgården och detta är 
nu genomfört samt att vi har förstärkt morgonvärdskapet kring E-huset. Med dessa 
insatser hoppas vi att trygghet och säkerhet är på en god nivå. 
 
Under hösten så har vi påbörjat arbetet med att fortbilda oss i de nya kursplanerna, Lgr 
22, som ska införas ht 2022.  
 
§ 2 Corona 
Vi har under perioden haft några enstaka fall under perioden v 43 – v 48. Vi hoppas att vi 
inte ska drabbas av utbrott på skolan och då gäller det att vi är proaktiva. Elever med 
förkylningssymptom ska vara hemma och testas enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. 
 
V 47 erbjuds våra elever som är 12 år och äldre att vaccinera sig på skolan. Region 
Värmland är ansvariga för genomförandet och de återkommer i början av vårterminen 
2022 för att ge eleverna dos 2. 
 
 
§ 3 Trivselenkät 
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Bedömning och betyg Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra. 69% 19% 6% 3% 3%

Jag har fått information om det vi arbetar med - planeringar 69% 20% 3% 1% 6%

Styrning och ledning Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

Jag har bra lärare/personal. 82% 12% 4% 2% 1%

Personalen uppmuntrar mig till fysisk aktivitet varje dag. 65% 23% 5% 2% 5%

Skolspecifika frågor Varje dag 3-4 ggr veckan 1-2 ggr veckan Aldrig Vet ej

Jag äter skollunch. 81% 11% 4% 0% 3%

På skolan känner jag mig otrygg på följande ställen. Motorikbanan Kapprummet Fotbollsplanerna Matsalen Klassrummen

S:a skolgården N:a skolgården Omklädning rum Uppehållsrum Toaletterna

På fritiden har jag blivit kränkt på sociala medier. Varje dag Ibland Aldrig

6 20 49 265

Hur många timmar per dag 0 timmar 1-2 timmar 3-4 timmar 4-5 timmar 6 - timmar

spelar du data-, TV-spel eller spel på surfplatta/telefon. 35 172 120 33 26  
 
Vi är väldigt glada och stolta över våra enkätresultat för hösten 2021. Vi har fortsatt goda 
höga värden och elevernas svar ger oss stöd för fortsatt utveckling inom bla arbetsro. Här 
är vi inte framme på en nivå som vi är nöjda med och arbetet fortsätter för att förbättra 
alla elevers arbetsro. 
 
En annan viktig reflektion som vi har gjort är att ca 15% av våra elever åk 1-6 tillbringar 4 
timmar eller mer per dag med att spela data-, TV-spel eller spel på surfplatta/telefon. På 
mötet resonerade vi om orsaker till detta. Är det Coronapandemin som påverkar barns 
spelande eller finns det andra faktorer? Det vi dock kan konstatera är att vi de senaste fem 
åren har dubbelt så många elever som spelar 4 timmar eller mer per dag. 
 
§ 4 Ombyggnation  
Vi har nu kommit så långt i bygget med att förbinda A- och D-huset att bottenplatta och 
ytterväggar är på plats. Arbetet fortskrider enligt plan och vi räknar med att flytta in i H-
huset under vecka 44 nästa år. 
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§ 5 Lexplore 
Lexplore använder vi för att screena våra elever i avkodning och läsförståelse. Efter 
höstens första screening så har vi utvecklats jämfört med vårterminen 2021 och jämfört 
med övriga skolor i riket så ligger vi vid en jämförelse på en bättre nivå.  
 

 
 
Nu har vi screenat våra elever igen som låg på röd, gul eller med låg läsförståelse nivå. 
Resultaten fortsätter att utvecklas på ett mycket positivt sätt och idag är endast 3% av 
våra elever på röd nivå, alltså en förbättring med 7 procent sedan i mars och andelen 
elever som ligger på en hög nivå ökar också. Bra jobbat alla elever på skolan! 
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§ 6 Övriga frågor 
 
Mötet avslutades med att några vårdnadshavare i åk 1 fick information om kommande 
simundervisning i januari och februari 2022. 
 
Helena Gustafsson Johan Wisenius    
Rektor  Rektor 
  

 
 


