
 

 

Mötesprotokoll Trandaredskolans föräldraförening 2023-02-02 
 

Närvarande: Johan Bohman (styrelse), Renée Zeybrandt (styrelse), Johanna Drugge (styrelse), Amanda Bjurén 
(styrelse), Kristina Verdier (rektor), Sandra Jagersjö, Monica Karlsson, Sandra Eriksson, Emma Johansson, Lena 

Glansberg, Elin Birgersson (styrelse), Karolina Wikmyr.  

 

1. Mötet öppnades 

Ordförande Johan Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet i skolans personalrum öppnat. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna. 

3. Val av sekreterare och justerare 

Johanna Drugge valdes till sekreterare. Amanda Bjurén och Renée Zeybrandt valdes till justerare. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Johan gick igenom föregående protokoll, se föräldraföreningens hemsida för detta protokoll.  

www.trandaredskolan.se/category/protokoll. 

5. Information från rektorn 

I mitten av oktober hade skolan besök av nya förvaltningschefen Ulf Karlsson. Ulf gick en rundvandring 

på skolan och besökte ett flertal klasser och fick god insyn hur skolan arbetar. Ulf fick ett gott intryck.   

Rekrytering 

Lärare klass 5 B – Hanna Larsson 

Tjänsten som slöjdlärare är ännu ej tillsatt. Ny annons kommer ut till våren igen. Även rekrytering av 

fritidspersonal.  

Sebastian som är idrottslärare ska vara föräldraledig till hösten (3 mån) ersätts av annan personal på 

skolan under tiden.  

Sandra Eriksson arbetar just nu 50 % som lärare i klass 2B och 50 % i klass 5B. Efter sportlovet kommer 

Sandra att arbeta heltid i klass 1 B när Hanna Larsson tar över klass 5B 

 

 

http://www.trandaredskolan.se/category/protokoll


 

 

Ekonomi 

Ekonomin är bra, 2022 var ett jättebra ekonomiskt år. Budget för 2023 kommer att fastställas i slutet 

av februari. 

Övrigt 

Skolplacering för årskurs 6 (högstadieval) och förskoleklass pågår, 2023 kommer det att bli tre 

förskoleklasser. 

Vape-cigaretter har hittats av föräldrar hos barn i årskurs 6.  

Enligt uppgifter till skolan så säljs dessa från gymnasieelever till elever i lägre årskurser. Främst 

mellanstadiet.  Tillvägagångsättet är att det görs en beställning av de äldre eleverna som sedan säljer 

vidare. Det har också uppmärksammats att det finns olika konton på sociala medier som heter 

”Puffbarn i Borås” och ”Puff Borås” där försäljning också pågår. Var uppmärksam på detta.  

Skolinspektionens enkät ligger ute just nu. Utskick har skett via plattformen Unikum till alla föräldrar.  

Elever i årskurs 5 och samtliga lärare på skolan svarar också på en enskild enkät om skolan. Detta sker 

vartannat år.   

Besök av lärare  

Monica Karlsson lärare i klass 2A och Sandra Eriksson lärare 50 % i klass 2B. 

Monica berättar om ett arbete som de håller på med just nu för alla elever i årskurs 2 som handlar om 

en berättelse där arbetet utgår från läroplanen.  

”Berättelsen” är kopplad till samhällskunskap, natur och kemi.  

Eleverna är uppdelade i grupper. Berättelsen startar med en tom gata.  I de olika grupperna får 

eleverna sedan diskutera frågor som: 

• Hur kan en familj se ut, olikheter och likheter 

• Skriva en berättelse om sin egen familj, finns det exempelvis husdjur?  

• Pratar om återvinning, sorterar skräp, diskussion om vart olika saker ska slängas.  

I berättelsen om gatan så ska de också skriva en möteskallelse för att diskutera en 

gemensamhetsanläggning, prata om budget och vad de ska köpa in till den gemensamma 

anläggningen. Vidare diskuterar eleverna också hur ett möte går till, och vad man gör på ett möte.  

I berättelsen på ”gatan” så sker det ett inbrott, det börjar brinna och i anslutning till detta hoppas 

de kunna få ett besök från någon inom räddningstjänsten som kommer och berättar om deras 

verksamhet.  



 

 

Berättelsen på gatan avslutas med att bygga en lekplats. Se gärna på skolans Instagramkonto som 

heter trandaredskolan, där kan man följa berättelsen om ”gatan” men också följa olika årskurser 

vecka för vecka. Besök gärna! 

 

Aktiviteter 

 

• Föräldraföreningens chokladhjul inbringade hela 3 300 kr (julfesten 2022)  

• Den 25 maj är det dags för Vårfest på Trandaredskolan. Mer information kommer längre fram.  

• Ett nytt tre-års avtal för skolkatalogen är nu signerat. 

• 2024 fyller Trandaredskolan 70 år, detta ska givetvis uppmärksammas på något sätt.  

 

 

Medlemskap i föräldraföreningen  

Än finns möjlighet att bidra med medlemskap i föräldraföreningen. Swish-nummer 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. 

 

6. Mötet avslutas 

Ordförande Johan Bohman tackade samtliga närvarande vid mötet med Trandaredskolans 

föräldraförening och förklarade därmed mötet avslutat. 

Nästa möte: Torsdagen den 2 mars 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 Amanda Bjurén och Renée Zeybrant.  

 


