
 

 
 

 

 

 

Kalmarsundsskolan│ Barn och ungdomsförvaltningen    
Adress Norrlidstorget 1, 393 58 Kalmar  
Tel 0480-45 00 00 vx │ulf.nilsson_1@kalmar.se  

 

 
Handläggare     Datum   Ärendebeteckning 

Ulf Nilsson 16 2019-11-13              Föräldrarådsmöte 
0480-45 31 01 

 
 
 Tillhanda:  
 

Föräldrarådsmöte  

Datum: 12 november 2019 

Avsatt tid: 18:00-19:30 

Lokal: Kalmarsundsskolans  

            personalrum 
 
 

Närvarande:  

14 st vårdnadshavare  

Rektor Ulf Nilsson 

Bitr. rektor Åse Ahrenius 

Kuratorer Therese Sandström och 

Pernilla Håkansson 

 

 
 

 
 

Minnesanteckningar 
 

- ”6-frågor” gällande trivsel och trygghet 

- Presentation av kuratorerna Therese och Pernilla.  

 

- Rektor Ulf  Nilsson - aktuell information 

- Tjänster och organisation 

- Organisationen ser likadan ut vt. 20.  

- Personal som är ”mamma/pappa-lediga”  

ersätts med befintlig personal.  
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- Lokaler och Arbetsmiljö 

- Ventilation och termisk komfort (hur vi upplever värme, kyla, ventilation) kommer att  

vidare utredas i skolbyggnaden Skutan.  

- Renovering av omklädningsrum för Sporthallen sker från april till september. 

- Rivning befintliga omklädningsrum sker i tre etapper.   

 

- Ekonomi och budget  

- Budget 2019 – i dagsläget efter tredje kvartalsrapporten visar Kalmarsundsskolan på ett 

prognosresultat där vi har ett underskott på ca -300 tkr, alltså ett behov av ökat elevantal 

och fritidshemsbarn.  

- Budget 2020 omsätter ca 85 mnkr. 

- Inför budget 2020 räknas Salsa (bakgrundsfaktorer) om från 15% till 20%, vilket gynnar 

Kalmarsundsskolan, men kommunen/UF kommer ha ett sparbeting på ca 1% av budget.  

- Ökade hyreskostnader, förändrade statsbidrag och minskat elevunderlag gör att det  

ekonomiskt kommer att bli tufft år för Kalmarsundsskolan. Detta gäller dock alla  

kommunala skolor i Kalmar/Sverige.  

 

- Måluppfyllelse och resultat läsåret 2018-19 – årskurs 6 & 9 

- Se Skolverket/Siris 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik 

 

- Övriga frågor 

- Kalmarsundsskolans Fritidshem vann 2019 båda priserna utifrån  

vårdnadshavarnas nöjdhet, dvs. ”Årets förbättrare fritidshem 2019” och ”Årets bästa  

resultat Fritidshem 2019”. Se gärna hyperlänkar nedan… 

 

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/de-ar-kommunens-basta-fritidshem-

vinner-100-000-kronor/ 

 

http://www.barometern.se/kalmar/kalmarsundsskolans-fritidshem-

prisades-dubbelt/ 

 

 

- Frågor från representanterna 
-Vuxna i omklädningsrummet på mellan/högstadiet? En del av eleverna vill inte duscha pga. otrygghet.  

Skolledningen tittar rent schemamässigt på möjligheten att ha mer vuxennärvaro i omklädningsrummen 

även bland de äldre barnen på mellan/hög.  

 
- Kommer det vara någon ny föreläsning kring sociala medier för elever och föräldrar? 
Vi har utbildat elever i år 8 och 9 som ambassadörer i Safe selfieAcademy, som handlar om elevers  

trygghet på nätet. Ambassadörerna kommer presentera detta ute i klasserna. Det finns ingen inplanerad ny 

större allmän föreläsning gällande elevers trygghet på nätet.   

 

-Säkerhet på toaletterna? Städning på toaletterna? 

Vi har beställt platslock som ska provas på toaletterna i den stora korridoren på Skutan så att ingen kan 

öppna toalettdörren från utsidan. Vi utrymning/behov av att öppna dörren går dessa plastlock att krossas. 

 

-Har det blivit lugnare på kvällarna utanför Kanoten? 

Det har blivit betydligt bättre sedan strålkastarna satts upp. 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/de-ar-kommunens-basta-fritidshem-vinner-100-000-kronor/
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/de-ar-kommunens-basta-fritidshem-vinner-100-000-kronor/
http://www.barometern.se/kalmar/kalmarsundsskolans-fritidshem-prisades-dubbelt/
http://www.barometern.se/kalmar/kalmarsundsskolans-fritidshem-prisades-dubbelt/
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- Kommer städ/lokalvård finnas med vid ombyggnationen? 

Vid ombyggnation finns en grupp där städpersonal ingår.  

 

- Kommer skolgården att anpassas till yngre barn då Skutan byggs om? 

Ja det ingår i byggnationen. Även inhägnad runt skolgården.  

 

- Varför finns det inte skåp för de yngre barnen att låsa in sina värdesaker i ? ( ex. busskort) 

Vi ser gärna/helst att barnen inte har med sig värdesaker till skolan. Skulle man ha det så lämna det till  

klassläraren så låser de in det under skoldagen (tillsammans med t.ex. mobiler). 

 

- Nästa möte vt 2020, prel 11 feb.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


