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Föräldraråd Vasaskolan 21 oktober 2020 
 

 
- Presentation av vår skolledning samt den nya organisationen av skolledning 

Vasaskolan/Tallhagsskolan från ht21. 
 
- Skolledningen presenterar och går igenom situationen kring matsalen, att 

elever i åk 6 äter i Lyckhem och den situation som vi sett och jobbar med 
utifrån att skapa plats och en god matsalsmiljö för våra elever. Vi är trång-
bodda i matsalen. Beskriver hur vi jobbar med situationen med matsalen 
och få till en bra lösning för elever och personal. Skolledningen informerar 
om situationen med matsalen när matsalen ska renoveras under 21/22. Det 
kommer innebära att vi inte kan äta i matsalen. Lösningen som är planerad 
innebär att under den tid (ca: 11 mån) som matsalen renoveras kommer 
elever och personal äta skollunch i Lyckhem och på Stensbergshemmet. 
Skolledningen informerade vidare om övriga förändringar under över-
gångsåret/renovering som kommer påverka bl a undervisningen i hem- 
och konsumentkunskap och textilslöjd. 

 
- Information om skolans rastaktiviteter som erbjuds till barnen i förskole-

klass till åk 6. Nytt på Vasaskolan från hösten 2020. Det är skolans fri-
tidspedagoger som ansvarar för genomförande och organisation kring 
detta. Rastaktivitet erbjuds 4 dagar i veckan och har fallit väl ut på skolgår-
den med ett högt deltagande hos våra barn. 

 
- Information kring fokusområde/uppdrag på Vasaskolan under 2020 gäl-

lande flickor och pojkars lärande. Hur vi på Vasaskolan arbetar med detta 
som en del av skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Verksamhetsbesök 
kring detta kommer ske under hösten för att identifiera styrkor och utma-
ningar i vårt arbete med kön och pojkar och flickors lärande i skolan. Dis-
kussion kring hur skolan jobbar med detta och har en långsiktig strategi. 
Fredrik Zimmermans bok Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler poj-
kar ska lyckas i skolan har varit utgångspunkten i skolans arbete med att 
stärka och utveckla pojkars lärande i skolan. 

 
- Google Sites, skolappen. Information och utvärdering av hur den tagits 

emot och använts. Feedbacken är att den fungerar bra men än så länge lite 
svårt att komma ihåg att det är där som man som vårdnadshavare ska gå in. 
Bra med påminnelsemail. Men vårdnadshavare behöver bli bättre på att an-
vända och göra det till rutin att använda skolappen/Sites Vasaskolan.  
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- Fråga kring edwise – skolledningen informerar om att kommunen nu job-
bar med att hitta ett annat alternativ som ska ersätta edwise. 

 
-  Information om ändrad studiedag den 23/11 som flyttas till 12/5 2021 för 

att kunna möjliggöra för gemensam personalaktivitet för personalen på Va-
saskolan under våren. 

 
- Information om Vasa 2021. Organisation, lokaler och arbetsgrupper som i 

nuläget jobbar med Vasaskolan 2021. Information om processen med Tall-
hagsskolan. Andreas informerar om hur processen ser ut och vart man är 
just nu. Organisation och lokaler (huvudbyggnad, sporthall, utemiljö) samt 
elevunderlag och vad det kommer innebära och hur man tänker att det ska 
vara att gå på Tallhgsskolan. Vidare beskrivs läget gällande tjänsteplanering 
och rekryteringar. Information om klasser, klassindelning och lärare och 
hur skolan ska profilera sig. Fråga kring buss/skolskjuts och möjligheter till 
att ta sig till Tallhagsskolan togs upp och detta är en fråga vi jobbar på. 

 
- Fråga angående duscharna på Vasaskolan. Finns ett renoveringsbehov. Ele-

ver och vårdnadshavare uttrycker att det är ofräscht och de efterfrågar 
duschbås. Idé om att bjuda in fastighetsägaren till nästa föräldraråd. Syn-
punkter från föräldrar angående idrottshallen och uppdateringar av utrust-
ning/material. Lasse informerar om fönsterbyte i A-huset. 

 
- Övriga frågor eller funderingar: Inga övriga frågor uppkom. 

 
- Mötet avslutades. 
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Martin Wahlstrand 
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