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Protokoll från forum för samverkan i Gustafs 22/1–2018 
 

 
Närvarande: Enne Malmberg, Magdalena Eriksson, Sandra Walden, Marie Ewaldsson, 
Malin Wickström Stefan Jobs, Ingela Murars- Sares och Marie Boman. 

 
Presentation av ledamöter. 
 
§ 1. Val av ordförande: Stefan Jobs 
 
§ 2. Val av justerare: Marie Ewaldsson 
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Lästes upp av Stefan, Ingela gjorde vissa förtydliganden 
gällande skolinspektionen som nu är genomförd. Rektorer, förskolechefer och pedagoger 
har intervjuats. Intervjun har också skickats ut på remiss och vi väntar på det slutliga 
dokumentet. Röda råden arbetet, vi jobbar med den från 1 åringen till övergången till 
högstadiet. Vi håller på att ta fram en plan och kan visa den vid kommande möte. 
 
§ 4. Elevrådet. Ingela läste upp protokollet (Se bilaga 1.) 
 
§ 5. Nyanställda inom förskola/skola. Skola och Fritids, Anna Forslund börjar på 
fritids den 29 januari och kommer från Konvaljen. Förskolan har annonserat efter 
förskollärare men fick inga sökande. Även svårt att få tag i vikarier och det är så i hela 
kommunen och i närliggande kommuner. Pedagogerna är duktiga på att organisera om 
under dagen för att verksamheten ska fungera. 
 
§ 6. Nya planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolorna gjorde 
nya planer i september - 17 och skolan upprättade sin i januari- 18. 
 
§7. Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever på Gustafs förskolor och 
Enbacka skola. Ingela visade det ex. som är framtaget. Kommunerna är ålagda att ha en 
plan och Enbacka skola och förskola har tagit fram en egen utifrån kommunens. 
 
§8. Reflektion kring föräldraträffen om snatterier på ICA. Ingela berättade om ett 
möte som var den 7 november. Personal från Ica och två från polisen deltog. Mycket 
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handlade om sociala medier, kränkningar och hur fort det går. Vilken viktig roll eller ansvar 
föräldrarna har. Ett meddelande har gått ut till alla vårdnadshavare om en elev som har 
blivit sexuellt trakasserad vid sociala medier. 
Ungdomar på Kupolen pratar också polisen om. Det är ett väldigt otryckt ställe att lämna 
av sina barn några timmar.  
Det kommer bli ett möte på Storhaga under februari för boende runt om för att arbeta 
med det som är otryggt i närmiljön. 
 
§ 9. Information från studiedagen om inkluderande lärmiljöer den 8/1 Marie 
berättade i lite skala vad studiedagen/planeringsdagen handlade om av föreläsaren Per 
Skoglund. Läraren Malin berättade hur arbetat har fortsatt på skolan med allt från lokaler 
till hjälpmedel som behövs köpas in. 
 
§10.I Planering av Öppet hus. 21 februari. Kl. 12.00-17.00. Vad tycker ni föräldrar? Mer 
tydlig information till vårdnadshavare om vad som gäller inför och vad det innebär med 
kompensation. Mer struktur/planering kommer det bli kring maten så det flyter på bättre. 
Åk 6 ansvarar för restaurangen med försäljning. 
 
§11. Skolavslutningar i 13 juni, reflektioner från er föräldrar? Synd att vi inte kunde vara i 
kyrkan, men det blir så många sittningar och alla får inte plats. Nu hade vi tur med vädret. 
Det fungerade bra att ha det p skolgården. 
 
§ 12. Nästa möte, 14 maj kl. 18.30 
 
§ 13. Övriga frågor: vi måste samla in rätt mailadresser. 
 

 
 

Marie Boman   Ingela Murars-Sares 
Förskolechef   Rektor 
 
 
 
Stefan Jobs 
Justerare 
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