
Föräldrarådsmöte Glömminge skola 191120 
 

Närvarande: Karl Lönnberg f-klass, Annika Lindberg f-klass, Jessica Hultman Johansson åk 

1, Christina Hermansson åk 1, 3B och 5A, Lina Roslund 2A, Frida Larsson 2B, Elisabeth 

Rydberg Sjögren 3A, Jenny Dewerlid åk 4 och 6, Mikael Appelberg åk 4, Hanna Rydén 5B, 

Pierre Andersson åk 6, Helena Djukanovic rektor, Per Svensson Lärare i fritidshem 

 

1. Vi går igenom Glömminges plan mot kränkande behandling och likabehandling. Den 

finns i sin helhet på Mörbylånga kommuns hemsida för Glömminge skola. 

(https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Grundskolor-3/glomminge-

skola/) 

Vid genomgång av diskrimineringsgrunderna ställdes frågan hur omklädningsrummen 

är utformade med tanke på upplevt kön i förhållande till biologiskt kön. Rektor 

berättade att vi har duschdraperier och även möjlighet att duscha och klä om separat 

både utifrån könsperspektivet men även andra anledningar.  

 

2. Vi gick igenom skolans ordningsregler som också återfinns på hemsidan.  

Under genomgången lyftes frågan om bussarna, att de nya busslinjerna gör att elever 

får åka väldigt långt för att ta sig en kort sträcka och att en buss kommer så tidigt som 

7.20 och då finns det inte någon personal på skolgården. Rektor hade fått information 

om att den bussen ska komma till skolan 7.30 och har därför bemannat skolgården 

fr.o.m den tiden. Hon ska undersöka detta och återkomma.  

Rådet berättar att bussarna har svårt att hålla utsatta tider pga tight schema. 

 

Tillägg 191202 Rektor har pratat med Sven- Erik(busschaufför) som säger att 

bussarna inte ska komma till skolan tidigare än 0730. Om någon familj upplever att 

detta ändå händer kontakta rektorn direkt så kan jag lämna feedback till Sven-Erik.  

 

Föräldrarådet påpekade att elever tycker att det är svårt att knäppa upp bältena när de 

ska av och blir stressade- det kanske är en anledning till att bälten inte alltid  används. 

Rektor berättade att busschaufförerna skickat med tips till eleverna om hur de kan 

göra. En förälder berättar att elever även roar sig med att stoppa ner småsten och 

tuggummi i bältesspännet  vilket gör det svårt att knäppa upp spännet.  

 

Rektor berättade att busslinjerna lades om i hela kommunen av besparingsskäl. Som 

rektor är det svårt att ensam påverka KLT, men har man som förälder åsikter kan man 

höra av sig direkt till skolskjutsansvarige Susanne Rydqvist eller till politikerna.   

 

En fråga ställdes kring konsekvensen att visas ut från klassrummet och var eleven då 

ska ta vägen/vem som tar hand om eleven. Rektor berättar att under den tid hon varit 

verksam har henne veterligen ingen visats ut från klassrummet av diciplinära skäl. Om 

så skulle vara fallet lämnas eleven absolut inte vind för våg. En konsekvens av 

upprepat dåligt beteende kan istället vara att få arbeta inne i ett annat klassrum 

tillsammans med en annan klass eller att en annan lärare tar hand om eleven.  

 

3. Kontaktpolitiker för skolan är Jessica Jämtin och Mikael Sundén. Jessica besökte i 

förra veckan skolan och pratade med rektor, lärare och elever om skolan.  

Rektor nämnde stora årskullar av elever och de senaste årens stora besparingar som 

utmaningar. Rektor förtydligade för rådet att politikens uttalande om att ”satsa på 
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skolan” genom att inte spara mer inte innebär mer pengar till skolan utan enbart att 

skolan ska klara sig på samma budget som i år.   

Rådet frågade om nästa läsårs organisation och rektor berättade att hela kollegiet just 

nu arbetar med hur vi ska organisera oss. Delar av rådet uttryckte oro för att små 

klasser ska slås ihop till en stor klass. Andra delar av rådet hade upplevt det med sina 

barns klasser och menade att det hade gått bra tack vare på skickliga engagerade 

lärare.  

Frågor ställdes om hur många elever som började på Östra skolan under föregående 

termin. Det var 3 st.  

Frågor ställdes om upptagningsområdet för den nya kommunala högstadieskolan i 

Färjestaden som ska byggas. Rektor har ingen information om det i dagsläget, men ska 

undersöka och återkomma.  

 

Tillägg 191122: Enligt skolchefen kommer Glömminge att ingå i den nya 

högstadieskolans upptagningsområde.  

 

Fråga ställdes om besök på mottagande skola inför åk 7 kommer att ordnas. Rektor 

hade i dagsläget ingen information om det men vill samarbeta med både kommunala- 

och friskolor så att undervisningen inte påverkas.  

 

Rådet framför att elever känner sig otrygga när de åker till Skansenskolan för 

språkval/hemkunskap. En vårdnadshavare berättar att elever är missnöjda med de 

konsekvenser som delats ut till klassen vid stökiga lektioner. Rektor lovar att ta upp 

det med Skansenskolans rektor.  

 

Rådet ber också rektor att undersöka om språkval och hemkunskapsundervisningen 

kommer att flyttas till den nya högstadieskolan när den är klar.  

 

Tillägg 191122: Enligt skolchefen kommer språkval och hemkunskapsundervisning 

flyttas till den nya högstadieskolan när den är klar 

 

4. Rektor berättade att ett förtydligande från skolchefen, gällande att skolan markerar 

”ogiltig frånvaro” när elever deltar i kulturskolans aktiviteter, kommer vid årsskiftet, 

men att det inte handlar om att hindra elever från att delta i kulturella aktiviteter utan 

att dokumentera elevers frånvaro för att säkerställa den lagstadgade timplanen.  

Vi arbetar tillsammans med kulturskolan för att försöka ordna ett rullande schema så 

inte samma lektioner påverkas hela tiden.  

 

5. Lucia-firande genomförs i år av klass 4 för skolan samt för den egna klassens 

vårdnadshavare.  
  

Antecknat av: rektor Helena Djukanovic 

Justerat av: Mikael Appelberg 


