Digitalt möte med Trandaredskolans föräldraförening 2021‐04-15
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Åsa Mossberg (styrelse), Kenneth Andersson
(styrelse), Kristina Verdier (rektor), Elin Birgisson (styrelse), Erica Sjöberg (styrelse), Jenni
Holmberg (styrelse), Renée Zeybrandt (styrelse), Adam Alexandersson (fritidspedagog),
Helena Ishizaki, Sandra Jagersjö, Seada Mujcinagic, Amela Keranovic, Pernilla Olsson, Maria
Bohman
1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet via teams öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Renée Zeybrandt valdes till sekreterare. Erica Sjöberg och Kenneth Andersson till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
5. Information från rektorn
Skolgården är väldigt nedgången med stora stenar som lossnar och innebär både snubbelrisk
och även kastas in i rutor på skolan under helgerna. Gräset slits ut och frigör jord och rötter.
Eftersom Borås stad betalar hyra för skola och skolgård och inte upplever att gården håller
måttet och sällan får den uppbackning av lokalvårdarna som de önskar har skolan nu skrivit
ihop ett brev från dem och föräldraföreningen som skickas till ansvarig förvaltning i hopp om
att gården lagas och rustas upp. De har även bifogade bilder på hur gården ser ut när det
regnat en vecka. 2010 var det ca 400 elever på skolan, 2021 är det ca 500 elever och
samtidigt har skolgården minskat på grund av två paviljonger för att få plats med alla elever
plus om- och utbyggnad av matsal. Vi hoppas på gensvar på detta sätt annars får vi gå vidare
för att våra barn och elever plus personal på skolan skall få en säker och trevlig skolgård. (Vid
nybyggnationer av skolgårdar räknar man med att det skall finnas 20 kvm per elev i yta).
Det finns en plan om en ytterligare skolbyggnad i Trandaredsområdet för att alla boende i
området skall få plats och minska antalet elever på Trandaredsskolan till vad skolan faktiskt
är byggd för men den planen ligger 6-7 år framåt i tiden och till dess måste vi finna en bra
lösning.
Månadens gäst är Adam Alexandersson som började som fritidspedagog på Trandaredskolan
sommaren 2020. Han och några kollegor håller i ett projekt där de vill erbjuda mer
rastaktiviteter. Detta för att skapa trygghet på skolgården och det i sin tur ger lugnare barn
till lektionerna. Ekonomin är begränsad och de lånar fritidshemmens materiel men vill kunna
bygga upp ett eget förråd för detta och kunna erbjuda mer aktiviteter. De har bett om och
fått ett bidrag från föräldraföreningen på 5000:- till detta och Skolan matchar med samma
summa. Adam tacka så mycket för bidragen och berättar att de märker att konflikterna på
skolgården minskar med deras arbete. ”Veckans rastaktiviteter” skickas med brev till
klasslärarna där det också står vilken aktivitet och när den kommer ske som lärarna i sin tur

får berätta för sina klasser. En förälder önskar att lärarna tar upp detta ännu mer så att alla
barn säkert får veta att det finns. Eleverna kan själva lägga förslag på rastaktiviteter i en låda
vid matsalen och förslagen nu har varit mycket ”mästarnas mästare”, basket osv.
Rastaktiviteterna hålls nu mest på förmiddags rasterna 9.20-9.40 och 9.40-10.00.
Adam får frågan om det också jobbas något med våld som synts på skolan och han svarar
tydligt att de absolut finns ett arbete kring det och förklarar lite om deras tänk och hur de
utgår från läroplanen.
Kristina nämner att det är 8 veckor till sommarlovet och även i år ser det inte bättre ut än att
det även i år kommer bli en annorlunda skolavslutning likt förra årets. Men att de kommer
att göra den minnesvärd ändå.
6. Övriga frågor
En fråga kommer upp gällande besparingar i Kommunen och hur det påverkar
Trandaredskolan. Kristina svarar att den summan de behöver spara in endast kan ske genom
personalbortfall vilket löst sig delvis för att personal gått i pension eller slutat och inte
ersatts. Detta är väldigt tråkigt men hon ser inte att hon inte kan bedriva en bra verksamhet
ändå ihop med sin personal som är kvar.
Erica undrar om intresse finna för att vi som föräldraförening skulle anordna digitala
föreläsningar exempelvis kvartalsvis gällande barn och skola. Erica ser över
föreläsningsalternativ och vi återkommer om detta.
En fråga kommer upp om det finns något intresse bland föräldrar på Trandaredsskolan att
skapa/medverka i en trygghetsgrupp som rör sig ute på kvällar och helger då det upplevs
stökigt på Trandared sedan fritidsgården på kransmossen stängt. Är du intresserad så
kontakta oss på föräldraföreningen så kan vi hjälpa er att komma i kontakt med varandra.
Frågan kommer också om kommunen kan tänka sig att starta upp fritidsgård igen då det
känns som att det behövs.
Kristina får med sig att elever klagat på att det är kallt vatten i duscharna efter idrotten och
att elever tycker det är väldigt jobbigt med stökiga lektioner och svårigheter att koncentrera
sig.
Föräldrar saknar föräldramöten och Kristina ser inga problem i att digitala föräldramöten
skall kunna hållas framöver då alla nu fått lära sig att vara med i digitala möten på ett eller
annat sätt.
Föräldraföreningen vill synas mer för alla föräldrar och vill skapa en sida på Facebook för att
dela information från oss om våra möten och vår och julfester exempelvis men utan
diskussionsalternativ på sidan. Frågor och diskussioner är välkomma till våra möten som
vanligt. Alternativ hur detta skapas på ett så bra sätt som möjligt skall ses över.
‐ Swischnummer till Föräldraföreningen 123 026 87 14. 100:‐/familj (ange barnens
namn och klass) eller bankgiro 5137‐5087. Nu även med QR, se anslag på skolan och

mejl från lärarna. Avgiften är 100 kronor per läsår och gäller per familj oavsett hur många
barn man har som går i skolan.
‐ Läs mer om oss och välkommen att delta www.trandaredskolan.se
7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande och förklarar därmed mötet
avslutat
Nästa möte:
Årsmöte Tors 6 Maj april kl 19:00. Det kommer fortsättningsvis vara digitalt via Teams. Vill
du medverka, skicka ett mejl till föräldraföreningen så kommer en inbjudan till nästa möte.
Alla är välkomna!

