Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2022‐03‐10
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Kenneth Andersson (styrelse), Renée Zeybrandt
(styrelse), Erica Sjöberg (styrelse), Elin Birgisson (styrelse), Kristina Verdier (rektor), Sandra
Eriksson (lärare), Lena Glansberg, Matilda Malmberg, Amanda Bjurén, Ann‐Kristine Dalviken,
Emma Johansson, Sandra Jagersjö, Johanna Drugge, Rebecca Braunstein.

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet i skolans matsal
öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
3. Val av sekreterare och justerare
Elin Birgisson valdes till sekreterare. Erica Sjöberg och Kenneth Andersson till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.
5. Information från rektorn
Alla 67 i personalen hade den 9/3 en träff för att fira att verksamheten utifrån pandemiläget
börjar gå mot det normala. Covid‐19 påverkar inte längre skolans verksamhet i form av
sjukfrånvaro hos elever och lärare. Skolan konstaterar att man trots omständigheterna har
tagit sig igenom pandemin på ett bra sätt och ser nu fram emot att hitta tillbaka till det som
tidigare var, samtidigt som man tar med sig lärdomar och en del nya väl fungerande rutiner.
Föräldrar får idag lov komma in i lokalerna för att säga hej och kolla igenom barnets fack.
Dock kommer dörrarna fortsatt att vara låsta av säkerhetsskäl.
År 6 har fått besked på sina skolval. De valda skolorna inför år 7 är en spridning runt om i
Borås där Daltorp står för majoriteten av valen.
Till höstterminen 2022 börjar 66 stycken nya barn på Trandaredskolan fördelat på 3 klasser. I
maj/juni kommer barnen och vårdnadshavare att bli inbjudna av respektive klasslärare för
ett första besök på skolan. Ett föräldramöte/klassmöte väntas senare under höstterminen.
Under studiedagarna under vecka 10 introducerades lärarna i den nya läroplanen LGR22 för
grundskolan. Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå och skolan har påbörjat
arbetet med detta. Mer om LGR22 finns att läsa på Skolverket.se
(https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella‐forandringar‐pa‐
grundskoleniva/andrade‐laroplaner‐och‐kursplaner‐hosten‐2022)
Lärarna upplever att barnen med världsläget är mer oroliga. De vuxna svarar på frågor som
kommer upp och försöker att svara utifrån barnens mognad och ålder.

Sandra Eriksson, lärare i Guldhornets förskoleklass presenterar ett pågående projekt som
lyfter Trandaredskolans historia. Det som till en början skulle bli ett häfte till personalen har
sakta men säkert blivit material till en kommande bok. Boken kommer att beröra skolans
historia i text, intervjuer och bilder från att skolan byggdes 1954.
Rekrytering av en förstelärare till 5a pågår med anledning av en kommande föräldraledighet.
Kristina har goda förhoppningar om att hitta en lämplig kandidat.
Guldhornet fritids har nyligen haft personalbortfall som inneburit att man behövt göra nya
placeringar med befintlig personal. Förändringen påverkar både Guldringen och Guldhornet
fritidshem och är ett gemensamt beslut av fritidspersonalen för att skapa trygghet i de båda
fritidsgrupperna.

6. Övriga frågor
Fastigheter vid delar av Husbondegatan har vid upprepade tillfällen blivit utsatta för ägg,‐
och stenkastning vilket orsakat obehag och skador på fastigheter. Alla vuxna uppmanas att
hålla öron och ögon öppna för att agera vid kännedom kring händelserna.
Föräldraföreningen anordnar i år äntligen vårfesten den 19 maj.
Styrelsen kommer att skapa en lista med stationer där klasserna får lov att skriva upp sig.
Mer information om vårfesten kommer vid nästa möte.
Styrelsen har en vakant plats vid nästa årsmöte i maj. Är du intresserad av att delta i
föräldraföreningens styrelse är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via
www.trandaredsskolan.se.
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.
7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid möte med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.
Nästa möte: Torsdagen den 7 april kl 19:00. Digitalt via Teams och i matsalen.
Mötesinbjudan sker via mejlutskick. Vill du medverka? Lämna ditt intresse på
www.trandaredskolan.se/kontakt. Läs mer om oss på www.trandaredskolan.se
Alla är välkomna!
Justerat i efterhand av Erica Sjöberg och Kenneth Andersson

