
 

MINNESANTECKNINGAR 
Samrådsmöte mellan 

- politisk styrgrupp 
- föräldrarepresentanter 

 
Tid och plats Tisdag 5 december 2017 klockan 18.00, Stadshuset 

Närvarande Representanter från barn- och utbildningsnämnden 

Ingvor Bergman (S), ordförande 

Eva Dahlgren (C), 1:e vice ordförande 

Ed Kahrs (M), 2:e vice ordförande 

Britt-Louise Thoresen (KD), ledamot 

Maddelen Larsson (-)*, ledamot 

Mantas Mazeitavicius (-)*, ersättare 

Magnus Hägg (MP), ledamot 

 * Invald på SD-mandat 

 Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 

Karina Bronell, skolchef 

Björn Stenström, projektsamordnare 

Yvonne Hagle, verksamhetschef grundskola 

Viktoria Karlsson, nämndsekreterare 

 Föräldrarepresentanter 

Johani Karonen Broddetorp 

Emily Gabrielsson Broddetorp 

Yeman Amedi Dotorp 

Jonas Rydin Dotorp  

Stig-Arne Kristoffersen Floby 

Petter Bergström Gudhem 

Eva Bistsjö  Kinnarp 

Mojje Andersson Kinnarp 

Catrin Sandberg Kyrkerör  

Jessica Arwidson Odensberg 

Marie Almberg Stenstorp 

Jessica Grehn Stenstorp 

Karin Hogander Träningsskolan Regnbågen 

Jenny Nyström Vindängen 

Marie-Louise Streith Åsarp 

Sara Fagerberg Åsle 

Karin Palmén Åsle 

Mats Hallman Åttagård 

Lasse Karlsson Åttagård 

Klas Hermansson Åttagård 

 



1. Ingvor Bergman inleder mötet. 

 

2. Politiker, tjänstemän och föräldrarepresentanter presenterar sig. 

 

3. Projektsamordnare Björn Stenström berättar om den nya skolorganisationen  

– se separat presentation. 

 

4. Skolchef Karina Bronell informerar om planerat upplägg för samrådsmötena, 

där tanken är att föräldrarepresentanterna lämnar förslag på innehåll (se punkt 

6 nedan). Som förslag från förvaltningen nämner Karina följande:  

 

 Medborgardialog – medskapande 

 Skolans styrdokument 

 En modern skola för lärande – vad är det? 

 Digitalisering 

 Skolupptagningsområden 

 

Karina lyfter vikten av att föräldrarepresentanterna för ut/delar med sig 

av/diskuterar det som tas upp på samrådsmötena i de egna 

föräldraföreningarna på skolorna.  

 

5. Fika med gruppdiskussioner. 

 

6. Sammanfattning av gruppdiskussionerna/förslag till innehåll på 

samrådsmötena från föräldrarepresentanterna: 

 

 Om den nya högstadieskolan: Hur har man tänkt när det gäller enheterna i 

enheten? 

 

 Hur tänker man när det gäller skolskjuts? Vem ska man kontakta om 

specifika frågor? Svar: Skicka e-post till Karina, så vidarebefordrar hon. 

 

 Föräldrars engagemang: Hur kan man arbeta när det gäller samarbete 

skola/föräldrar?  

 

 Om att arbeta bra, engagerande och produktivt i en föräldraförening. Vad 

kan vi lära av varandra? Dela med oss av goda exempel. 

 

 Hur fångas och färdas förslag och idéer? Exempel: idén om att inte bära 

skor inomhus i Gustaf Dalénskolan.  

 

 På vilket sätt informeras föräldrar om hur man hittar information om vad 

som händer gällande den nya skolorganisationen? 



Sekreterare 

Viktoria Karlsson  


