Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2022‐11‐10
Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Kenneth Andersson (styrelse), Renée Zeybrandt
(styrelse), Johanna Drugge (Styrelse), Elin Birgisson (styrelse), Amanda Bjurén (Styrelse),
Jeanette Alfredsson (stryrelse), Kristina Verdier (rektor), Erica Sjöberg, Matilda Malmberg,
Lena Glansberg, Amela Keranovic, Karolina Wikmyr, Amanda Karlsson, Johanna Svedberg,
Kristian Sandström, Johan Solinger, Martina Österberg, Rebecca Braunstein, Seada
Mujcinagic.

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. Johanna Drugge och Jeanette Alfredsson till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.
5. Information från rektorn
Efter den senaste tidens uppmärksammade händelser på F‐6 skolor i Borås Stad – har
Trandaredsskolan tagit beslut om schemaläggning för att undvika ensamarbete. Det nya
schemat gäller från vecka 47.
Handikapparkering vid matsalen får enbart användas av fordon med tillstånd.
Parkeringen får inte nyttjas för av,‐ och påstigning av övriga.
Vejp (e‐cigarett) har förekommit på skolan som upptäckts av personal. Samtliga inblandade
elever och föräldrar är vidtalade.
Inbjuden personal: Skolkurator Sanna Ottosson.
Sanna berättar om det material som hon och skolan arbetar med. Detta innehåller bland
annat; Trygghet och trivselskapande insatser, Främja närvaro och frånvarurutiner,
Våldsprevention årkurs 5, Konflikthantering – Bråka smartare, Elevers medbestämmande,
Kartläggningsmetoder – trivselenkäter. Dokumentet som skolan arbetar efter finns att ta del
av genom att kontakta skoladministratören Lena Arvidsson.
Sanna har hanterat höstterminens trivselenkät. Fsk‐3 fylls i av vårdnadshavare och år 4‐6 av
elever själva. Sanna har sammanställt resultatet och majoriten av eleverna upplever studiero
och trygghet på skolan. Resultatet visar att det finns självinsikt hos de äldre eleverna som
medger att dem ibland inte bidrar till exempelvis studiero. Svaren visar en spridning mellan
åldrarna men inget avvikande.

Sanna och Kristina berättar om rutiner kring incidentrapporter på skolan. Detta är en rapport
som lärarna alltid fyller i vid en händelse. I rapporten redogörs för hur händelsen uppstod,
vilken åtgärd som gjordes och hur den hanteras vidare.
På skolan finns en trygghetsgrupp bestående av kurator, rektor, fritidspedagog och lärare.
Trygghetsgruppen går igenom samtliga rapporter och utreder händelser som behöver
hanteras. Anmälan till huvudman (Borås Stad) kan göras vid fall av kränkning eller misstanke
om kränkning. Detta görs ca 30 gånger per termin. Tidskrävande arbete men viktigt. Barn
som befinner sig i flertalet händelser får alltid ett extra stöd från skolan i samråd med
vårdnadshavare. Allvarliga händelser kan polisanmälas och dessa fall lämnas över till
socialtjänst. Finns inget som tyder på att händelser blir fler eller allvarligare.
6. Övriga frågor
Med glädje meddelar föräldraföreningen att 64% av eleverna skolår 2022/2023 har betalt
medlemsavgift till föräldraföreningen. Pengarna går oavkortat till eleverna själva i form av
bidrag till aktiviteter/resor eller inköp av material.
Avtalet för skolfotografering står på föräldraföreningen och kommer att förlängas med 3 år.
Chokladhjul är inköpt till föräldraföreningen och kommer användas på skolans julfest och
vårfest.
Julfest 2022
Torsdag 8 december 18:00 på stora skolgården.
All försäljning går till respektive klass.
Musikläraren Andreas kommer tillsammans med 3: orna hålla i en julkör.
Än finns tid att anmäla sin klass. Kontakta föräldraföreningen (jojje.bohman@gmail.com) för
att anmäla och se efter om vald aktivitet är tillgänglig. Lotteri eller aktivitet är uppskattat.
Klassföräldrar ansvarar för att det finns föräldrar vid den egna klassens bord.
Inga levande ljus är tillåtna, ta gärna med ljusslinga eller liknande.
Välj ut ett telefonnummer för swish och skapa en QR‐kod för snabb betalning.
Växelkassa hanteras av klasserna själva och egna priser sätts. Rekommenderat antal priser
ca 1/3 av antalet lotter.
Hur hanterar man de insamlade pengarna i en klass?
Alt. 1 ‐ Två vårdnadshavare kan tillsammans skapa ett konto på valfri bank.
Alt. 2 – En vårdnadshavare kan ha ett privat konto.
Via en facebooksida, mail eller annan kommunikation med klassen kan summan redovisas.
Medlemskap i föräldraföreningen
Än finns möjlighet att bidra med medlemskap i föräldraföreningen.
Swishnummer 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, bidrag till klassresa m.m.
7. Mötet avslutas
Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid möte med Trandaredskolans
föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat.
Nästa möte: Torsdagen den 1 december kl 19:00 i personalrummet.
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 Johanna Drugge och Jeanette Alfredsson

