Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2021‐11‐11
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Kenneth Andersson via telefon (styrelse), Renée
Zeybrandt (styrelse), Jenni Holmberg (styrelse), Elin Birgisson (styrelse), Kristina Verdier
(rektor), Johanna Drugge (2B + övre solvagnen), Jeanette Alfredsson (2B + övre solvagnen)
Amela Kerandwich (2C+1B), Sandra Jagesjö (4B+1A), Emma Lager (Solvganen nedre), Lena
Glansberg (2C), Matilda Malmberg (2C), Emma Johansson (3A), Amanda Bjurén (1B).
Sara Kjellman (Inbjuden lärare)

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet i skolans matsal
öppnat. Tyvärr fungerade inte länken via teams.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Elin Birgisson valdes till sekreterare. Jennie Holmberg och Renée Zeybrandt till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.
5. Information från rektorn
Dagens möte befinner sig i skolans matsal. Den genomförda renoveringen tillsammans med
ny inredning har lett till en lugnare ljudnivå. Ett snabbare flöde har skapats vid
matdistributionen och personalen känner sig nöjda med renoveringen. Inom kort ska barnen
få svara i en enkät hur de upplever den nya matsalen.
Budgeten är oförändrad inför kommande år och skolan planerar inga nedskärningar eller
andra förändringar.
Den 9 november 2021 gick det att läsa i Borås Tidning om kommunens planer för
ombyggnationer i stadens grundskolor. Trandaredskolan är en av skolorna som år 2026
förväntas byggas om. Ombyggnationen av lokalerna ska bland annat resultera i att dagens
två parallellklasser blir tre.
Fråga: Kommer idrottshallen att renoveras i samband med ombyggnationen?
Rektorn svarar: Ja, det är förhoppningen och en önskan är då att den förläggs vid
parkeringen ovanför nuvarande idrottshall/bakom skolhälsovården.
Fastighetsförvaltaren har av RISE begärt en inspektion av idrottshallen. Mätning av luften
visar ett resultat som inte var tillfredsställande men godkänt. Det finns nu två luftrenare
utställda och nya mätresultat kommer inom kort. Föräldraföreningen är mycket intresserade
av att veta utfallet och bevakar därför resultatet och återkopplar vid nästa möte.

Efter ett golvbyte visade radonhalten i expeditionsbyggnaden förhöjda värden som åtgärdats
med tätning. Inga andra mätningar som utförts i byggnaden har visat förhöjda värden.
6A har rapporterat om en lukt i klassrummet. Vid en närmare undersökning visade det sig
vara en vattenläcka som pågått under okänd tid. Vattenläckan kommer från en intilliggande
städskrubb. 6A har evakuerats till soluret vars fritidshem tillfälligt nu delar lokaler med
Tornets fritidshem.
Fråga. Hur många barn blir det nu på Tornet tillsammans med Soluret?
Rektorn svarar: Totalt har 60 st barn fritidsplats men alla befinner sig inte på plats samtidigt.
Personalen har träffats för att diskutera uppdelningen och ordnar för att skapa en bra
logistik. Aktiviteter för Soluret och Tornet kommer att behållas som vanligt och grupperna
kommer att delas under mellanmålstider. Sammanslagningen sker först vid 16:00 när färre
barn befinner sig på plats. Det finns mindre lokaler på skolan (gamla datorsalen och lokal för
hemspråksundervisning) som kan nyttjas vid behov. Det har upplevts som en oro att
använda toaletten på bottenvåningen som tillhör Tornet. Rektorn meddelar att toaletterna
ovanför tornet och matsalen är helt okej att använda.
Fråga: Kan paviljongerna som står på parkeringen nyttjas för Soluret?
Rektorn svarar: Det finns inte längre ett avtal för att nyttja paviljongerna. Skolan har
undersökt men har inte fått något gensvar från kommunen kring frågan.
Fråga: Hur blir det med barnens förvaring vid denna sammanslagning?
Rektorn svarar: Extra krokar har beställts och ska placeras ut. Det finns dessvärre enbart ett
torkskåp på Tornet men Solurets torkskåp kan fortfarande användas. Situationen är inte
optimal men de torkskåp som finns får nyttjas i den mån det går.
År.6 och blivande förskoleklasser får i veckan information om skolvalet som ska vara inne
senast 6 december. Trandaredskolan har inför höstterminen 2022 plats för 66 elever
fördelat på 3 förskoleklasser.
Julfesten – Vi har fått en avrådan från grundskoleförvaltningen att hålla en julfest (den årliga
julmarknaden) som innebär en folksamling. Vi förhåller oss till rekommendationerna och
förhoppningen är att vi ska kunna anordna vårfesten 2022.
Fråga: Kan man hålla någon aktivitet inom klassen?
Rektorn svarar: Fram till årsskiftet kvarstår avrådan att samla människor på skolan och att
föräldrar befinner sig i lokalerna. Dock finns självklart möjlighet att hålla något utomhus
inom klassen på exempelvis Kransmossen.
Den nya gemensamma kommunikationskanalen Unikum är på gång och information med
tillhörande inlogg kommer till föräldrarna vecka 48. Några klasser kan redan ha fått mail via
Unikum från klassföreståndaren, men den verkliga starten sker först i januari 2022.
6. Övriga frågor
Sara Kjellman har fått en tjänst som lärare i musik och fritidspedagog på Guldhornet. Med
sin behörighet för att hålla musik från årsk.1 har hon med stor framgång skapat en hållbar

och givande musikundervisning för barnen på Trandaredskolan.
Förutom år.6 har alla klasser från hösten 2021 nu musiklektion i halvklasser. Detta har
skapat mycket bra förutsättningar för en god inlärningsmiljö och Saras egen möjlighet att ge
stöd åt eleverna. I år.3 startar och slutar alla lektioner lika med en startsång och en slutsång
vilket skapar en bra struktur för eleverna. Sara berättar att treorna får testa piano och slå
enkla ackord. Man påbörjar också att lära sig om instrumentgrupper.
I år. 4 spelas gitarr och man fortsätter med piano med ackord. Med utökad lektionstid, från
40 min till 50 min i år.4, ligger mer fokus på att lära sig spela ett instrument. Sara berättar
med stort engagemang hur hon ser att elever utvecklas och att de bygger självförtroende
när de lär sig nya ackord.
År 5. Fortsätter med piano och gitarr och med utvecklade ackord. Man återkommer också till
att lära om olika instrumentgrupper. I undervisningen används även rytmövningar och
pedagogiska Youtubeklipp.
År.6. fokuserar man på piano, gitarr och programmet Garageband. Klassen delas in i tre och
rotation sker mellan de olika instrumenten var tredje vecka. Till våren introduceras bas,
trummor och melodispel i gitarr och piano.
Sara visar boomwhrackers ‐ ett plaströr med olika färger som har de olika tonerna A‐G.
Tonernas färger på rören har samma färger på pianot vilket underlättar för elevernas
igenkänning av toner. På Youtube finns klipp med play‐along (exempelvis In the jungle ‐
Lejonkungen). Med ett lätt slag på röret hörs en ton och barnen följer klippet för att skapa
musik.
Rektorn tillägger att lektionstiden för musik är enligt Borås stads timplan minimum 40 min.
På Trandaredskolan har man valt 50 min i årskurs 4. För de övriga ämnena tillämpar
Trandaredskolan mer tid för engelska och idrott än vad som är sagt enligt timplanens
minimum.
Fråga: Har Trandaredskolan något samarbete med musikskolan för att lära sig spela
instrument?
Rektorn svarar: Det finns skolor i Borås som har det av socioekonomiska skäl i det området
skolan befinner sig i men Trandaredskolan är inte en av dem.

Föräldraförening får ett tips om att Stadsbiblioteket håller en nyinvigning lördagen den 20
november. Under dagen bjuds det bland annat på trollerishow, tipspromenad med Harry
Potter‐tema och de populära figurerna Musse och Helium kommer på besök. Se länk till
Stadsbiblioteket för mer information https://bibliotek.boras.se/nyinvigning‐2?culture=sv.

Inbetalningar för medlemskapet i föräldraföreningen uppnår vid dagens datum 47% (243
barn). Detta motsvarar 17 000 kr. Föreningen tittar vidare på hur vi kan uppmuntra fler
föräldrar att skapa ett medlemskap. Pengarna kommer till mycket god användning för
eleverna. Exempelvis har alla barnen alldeles nyligen fått en skolkatalog hemskickad som
föräldraföreningen står för. Klasserna har fått nya lekredskap under hösten och en
kommande utgift är treornas studieresa till Ekehagens forntidsby som årligen kostar ca

20 000 kr. Den klass med högst andelen inbetalningar är i dagsläget klass 1B där 78% (18 av
23) har betalat in till sitt medlemskap. Bra jobbat!
De resor som inte har kunnat genomföras för vissa klasser under pandemin får gärna
kompenseras vid senare tillfällen kring skolämnen som är aktuella för klassen. Ansvariga
klassföreståndare kan komma in med en förfrågan till föräldraföreningen om det finns en
önskan på resa/studiebesök.
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.
Föräldraföreningen står för Skolkatalog med bytesbilder, Forntidsbyn för Åk 3, Lekredskap till
klasserna.
Läs mer om oss och välkommen att delta www.trandaredskolan.se

7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid möte med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.
Nästa möte: Torsdagen den 2 dec kl 19:00. Digitalt via Teams och i matsalen. Mötesinbjudan
via mejlutskick. Vill du medverka, skicka ett mejl till föräldraföreningen så kommer en
inbjudan till nästa möte.
Alla är välkomna!
Justerat i efterhand av Jennie Holmberg och Renée Zeybrandt.

