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Protokoll: Forum för samråd Klockarskolan 2017-10-02 
 
Närvarande: Rebecka Östlund 8 C, Kristina Åkerman 7 C, Katarina Gustâv 8 C,Yvonne 
Andersson 9 D, Bitte Tranback 9 A, Ulrica Jansson 9C, Jenny Skånsjö 9C, Åsa Sälgström 
Bergh 7B, Eleonora Ahlgren 7A, Lina Brandström Karlborg 7G  Jenni Hademalm 7G, 
Therese Olson 7F, Lina Stenqvist Rautio (lärare), Per Sandberg (rektor) 
 
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg 
§ 2. Val av justerare: Eleonora Ahlgren 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: - 
 
§ 4. Fastställande av dagordning: 1) Hälsa nya representanter välkomna 2) Återkoppling 
Lägerskola och Föräldramöte 3) Kränkande behandling 4) Policy kring ledighet 5) Övriga 
frågor:  Läget 7F, Office 365, Klassindelning, Bussar 6) Nästa möte 
 
§ 5. 
1) Presentation av deltagare 
 
 
2)  Lägerskola:  
Positiva reaktioner från de som var med på lägerskolan. Utedass och lång promenad 
uppskattades dock inte från några elever. En del klasser fick inställda lektioner i åk 8 och 9. 
Några klasser reagerade på detta, för andra klasser var detta inget bekymmer. Olyckligtvis 
sammanföll lägerskola med en del sjukdomar bland personal som inte var med på 
lägerskolan. 
 
Klockarskolan har för avsikt att utvärdera lägerskolan för att sedan besluta om lägerskola 
ska återkomma nästa år.  
  
Föräldramöte:  
Föreläsningen uppskattades av föräldrarna. En reflektion var att även låg- och 
mellanstadielärare skulle kunna ta del av denna föreläsning.  
 
Det var inte så hög närvaro bland vissa klasser. En förklaring skulle kunna vara att 
Borlänge hade föräldramöte på gymnasiet, och många på Klockarskolan har syskon som 
just börjat gymnasiet.  
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3) Kränkande behandling:  
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för arbetet mot 
kränkningar på skolan. Om ett ärende öppnas får föräldrar information om detta, samt 
information om när ärendet avslutas.  
 
Det är inte alltid så lätt att få elever att vilja berätta, det kan vara pinsamt och man kan vara 
rädd att bli utsatt ytterligare.  
   
4)  Policy kring ledighet:  
Föräldrar tycker att den nya policyn kring ledighet är bra, samtidigt som några känner sig 
kluvna inför den nya policyn. Policyn är tänkt att säkerställa skolgången och möjlighet till 
att få betyg i åk 9. Rent generellt är det ett ”nej” till semester-resor, men alla 
ledighetsansökningar behandlas individuellt.  
 
§ 6. Nästa möte: 20/11-17 
  
§ 7. Övriga frågor:  
 
Läget i åk 7: 
Det är 6 klasser i åk 7. Antalet är mellan 19-22 elever i respektive klass.  Det finns klasser 
som är trevliga och pratiga och klasser som är pratiga och mindre trevliga. Per berättar att 
det är mycket på gång och arbete sker med vissa klasser. Ett förslag från förälder är att ha 
extra föräldramöte för att bli informerade om läget i olika klasser. Säter är en liten stad och 
det kan lätt bli så att det pratas mycket. 
 
Office 365 kontra Infomentor 
Förälder upplever att det kan bli besvärligt att se vad som händer i Office 365 då de inte 
har någon egen inlogg. Det är dock inte möjligt för föräldrar att få inlogg till Office 365, 
utan skolan uppmanar föräldrar att titta tillsammans med barnen. Per och Lina kontrollerar 
dock detta med föräldrainlogg igen.  
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Bussar: 
Gustafs-bussen är sen på mornarna. Buss 372 går inte så ofta. På fredagar slutar vissa 
elever 15:00 och behöver vänta på bussen som går 16:10. Schema-ramen är 8:30-15:50 
mån, ons, tors och fre. Schema-ramen på tisdagar är 8:30-14:30.  
 
Klassindelning: 
Det känns viktigt att elever kommer i samma klass som någon från den gamla klassen, men 
sena avhopp/byte till andra skolor kan tyvärr leda till att man blir ensam från sin klass. 
Förslaget är att det kommer fler från samma klass i de nya 7:orna. 
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