
Föräldraråd via webben 24/1 -22 
 
 
Dagordning 
 

● Corona Läget 
Vi ser en ökning av elever som är hemma. Den informationen vi har fått är att man 
håller eleverna hemma för att vårdnadshavare testat positivt. Vi har några enstaka 
positiva fall spridda i olika klasser. Vi följer riktlinjerna från folkhälsomyndigheten. 
Förslag ges på att man vill ha uppdatering varje vecka i veckobrevet på schoolsoft 
om läget i klassen och i stort skolan.  
 

● Kläder 
I skolan torkar vi elevernas kläder i torkskåp. Detta för att elevernas kläder ibland blir 
blöta. Tänk på att säga till och märka upp kläder som inte kan vara i torkskåpen. Men 
vi ber er vara medvetna om att vi kan inte ha full koll på kläder. Sätt som regel att era 
barn använder kläder och skor i skolan som kan vara i torkskåp.  
 

● Utvecklingssamtal 
Lärarna kommer de närmsta dagarna/veckorna framöver att erbjuda 
utvecklingssamtal via webben. Om man vill ha ett fysiskt möte så måste man säga till 
om det.  

  
● Föräldramöte 

Vi har inga fysiska föräldramöten just nu pga pandemin. Föräldramöten kan ske men 
digitalt. 
 

● Resor 
Vi ser att många ansöker om ledighet för att åka på semesterresa. När ni bokar resa 
använd framförallt loven.  
 

● NP 
Dessa kommer att genomföras i år tre och år sex. Vi godkänner inga ledigheter de 
datum som NP ska genomföras. 
.  
Np period år 3: 
14/3-20/5 (läraren informerar om aktuella dagar.) 
Np dagar år 6: 
v6  8/2, 10/2 Sv 
v14  5/4, 7/4 Eng 
v18  4/5 , 6/5 Ma  
 

● Övrigt 
❖ Omdömen 

Önskan om att lärarna fyller i omdömmen till jullovet uppkom från 
vårdnadshavare. Maria och Märta tar önskemålet vidare och ser inte detta 
som en omöjlighet för lärarna att göra.  



❖ Övergång från årskurs 6 
Fråga från vårdnadshavare vad gäller klassindelning och besök på skolorna 
inför år sju. Lärarna i år sex pratar med eleverna och de får önska kompisar. 
Detta lämnas över till den mottagande skolan. I April/Maj brukar eleverna få 
reda på vilken skola de ska börja på i Augusti. Klasslistorna brukar vara klara 
till skolavslutningen MEN den ändras då många elever byter skolor och även 
klasser.  
 
 
 
Sekreterare: Maria Keinvall Biträdande rektor Glömminge skola. 


