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Forum för samråd 21-02-22 kl. 18.00-19.00 via teams 
 
Deltagare:  
Personal:7 st.  
Skolledning: Lena Perrault, Sofia Andersson Larsson, 
Kontaktpolitiker, Mats Hansson 
Vårdnadshavare: 7 st 
 

§Val av ordförande och sekreterare  
Ordförande: Lena Perrault 
Sekreterare: Sofia Andersson Larsson 
 
§Uppföljning av föregående protokoll  
Föregående möte var hösten 2019, på detta möte deltog inga föräldrarepresentanter.  
Sedan startade Covid och man valde att pausa forumet för en period.  
 
§Ärenden från föräldrarepresentanter  
En föräldrarepresentant lyfter frågan, vilket syftet dessa forum för samråd ska ha och hur vi 
ska arbeta med dessa möten i fortsättningen. Det är önskvärt att det finns en eller två 
föräldrarepresentanter från varje klass och från varje avdelning på förskolan. 
Dessa möten bör vara möten där vi diskuterar övergripande frågor och utvecklingsfrågor. 
För att få fler representanter så lyfter skolan/förskolan detta på höstens första 
föräldramöten.  
 
§Information av rektor  
Hållbar utveckling är ett kommunövergripande mål som vi arbetar med på denna enhet just 
nu, från förskolan till skolan. Skolan arbetar med de globala målen och Agenda 2030.  
Vi diskuterar hur kan vi samverka så att även vårdnadshavarna kan bli involverade i dessa 
mål.  
Kan vi använda matavfallet till att odla med?  
Det vore önskvärt att odla mera på en del av skolgården, detta ger en större medkänsla och 
en empati för gården och dess saker.  
 
Marina, förskolans pedagogista visar en power-point och berättar om vad de gör på 
Förskolan.  
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9/3 kl. 18.00-19.00 är det informationsmöte för Vårdnadshavare till elever som ska börja i 
förskoleklass till hösten  
22/3 kl.18.00-19.00 är det informationsmöte för Vårdnadshavare till elever som ska börja i 
årskurs 1 
Dessa möten sker via Teams och en länk kommer att skickas till berörda Vårdnadshavare. 
 
Sammanfattningsvis: 
Positivt att höra om arbetet från förskolan.  
Föräldrarna vill höra om arbetet från skolan och fritids, information om elevråd och 
matråd. 
 

Möten  
Nästa Forum för samråd blir i maj. Information skickas ut.  


