
 

 
 

 

 

 

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 2019-09-20              Föräldrarådsmöte 
0480-45 31 01 

 
 
 Tillhanda:  
 

Föräldrarådsmöte  

Datum: 19 september 2019 

Avsatt tid: 18:00-19:30 

Lokal: Kalmarsundsskolans  

            personalrum 
 
 

Närvarande:  

27 st vårdnadshavare  

Rektor Ulf Nilsson 

IT-pedagog Daniel Sylén 

Skolsekreterare Maria Svensson och 

Christina Franzén 

 

 
 

 
 

Minnesanteckningar 
 

- Rektor Ulf  Nilsson - aktuell information 

- Tjänster och organisation 

- Skolledning och administration 2019-20 

- Rektor F-9 & Lotsen: Uffe Nilsson 

- Bitr. rektor/Skolledare F-1: Eva Carlsson 

- Bitr. rektor/Skolledare 2-3: Åse Ahrenius  

- Bitr. rektor/Skolledare 4-6: Linda Wolfgang  

- Bitr. rektor/Skolledare 7-9: Mikael Espelund  

- Bitr. rektor/Skolledare Fritidshem: Annika Lennartsson  

- Skolsekreterare: Maria Svensson och Christina Franzén  
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- Ny personal läsåret 2019-20: 

- Bjurenius Per, pedagogisk resurs F-klass B 

- Boic Tomislav, pedagogisk resurs F-klass C 

- Zackrisson Frida, fritidspedagog F-klass C 

- Hallbrink Sofi, klasslärare 1C 

- Brink Sandra, fritidspedagog 2B 

- Hultin Alexandra, fritidspedagog 2B  

- Andersson Sandra, fritidspedagog 3D  

- Larsson Katarina, fritidspedagog F-klass B 

- Widén Thorbjörn, Trä-och metallslöjdslärare 3-6 

- Spasevska Suzana, Heltidsmentor årskurs 7-9 

- Stensson Charlotte, vik kurator 60%, årskurs 4-6 

- Ny skolsköterska 55%, Jansons Anna, 7/1-2020 

- Pamela Gomez, pedagogisk resurs lågstadiet 7/10 

 

- Lokaler och Arbetsmiljö 

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

vidare utredas i skolbyggnaden Skutan.  

- Tillfällig duschbodar vid sporthallen under renovering av omklädningsrum. 

- Duschbodar från v. 45 

- Etablering v. 41-42 

- Flytt v. 43 

- Rivning befintliga omklädningsrum v. 44 

- Fastighetsförvaltaren meddelar att vi kan komma åt  

Landstingets/Öppna förskolans lokaler (belägna i Skutan) under ht 19  

(vecka 43/inflytt runt höstlovet) och nyttja dessa till kontor för  

administration/skolledning/vaktmästeri och klassrum 7-9.  

Vecka 44 flyttar 7-9-personal i fd. skolledningens kontor.  

- Nedskräpning vid Kanoten kvällstid/helger, belysning och ronddering sker, ev. ljudlarm 

och kameraövervakning? 

 

 

 

- Ekonomi och budget  

- Budget 2019 – i dagsläget efter halvårsrapport visar Kalmarsundsskolan på ett prognosre-

sultat där vi har ett underskott på ca -400 tkr, alltså ett behov av ökat elevantal och fritids-

hemsbarn. Skolverket har dragit in på lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen, vilket 

gav Kalmarsundsskolan ett ”tapp” på ca – 550tkr under ht 19.  

- Budget 2020 omsätter ca 85 mnkr. 

- Inför budget 2020 räknas Salsa om från 15% till 20%, vilket gynnar Kalmarsundsskolan, 

men kommunen/UF kommer ha ett sparbeting på ca 1% av budget.  
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- Måluppfyllelse och resultat läsåret 2018-19 – årskurs 9 

-  

 

 
 

 
 

 

 
Måluppfyllelse och resultat årskurs 6 
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- E-tjänster mot vårdnadshavare – Skolsekreterare Maria Svensson och 

Christina Franzén 

- E-tjänster 

- Hur hittar man till e-tjänster 

- Länken: https://kalmar.se 

-  

 
 

- Nätetik – IT-pedagog Daniel Sylén 

- Datorer som återlämnas efter 3 år returneras till leverantören. 

- Datakörkort i åk 4 i samband med att de får sin första dator. 

- Tips på littertur kring nätetik och social medier: ”Värsta bästa nätet” av Maria 

Dufva. 

- Prata inom föräldragruppen vad man tillåter för sina barn gällande sociala medier. 

 

- Frågor från representanterna 

- Språket hur arbetar KSS med detta? 

- Värdegrundsarbete och sammarbetsövningar mm 

 

- Renoveringen pågår även efter nyår. Avslutas när? 

- Förhoppningsvis klart mellan sportlov/påsklov. 

 

- Är det tillåtet att vara på skolans område utanför skoltid? 

- Skola är ingen allmän plats under skoltid, men man får naturligtvis leka på skolgår-

den utanför skoltid, dock ej förstöra eller skräpa ner! 

 

 

- Klassindelning är ej klar avseende 6:orna blivande 7:or inför flytten till Tall-

hagsskolan. 

 

- Vad är en heltidsmentor?  

- Som en klassföreståndare fast för en hel årskurs. 

- Undervisar ej.  

https://kalmar.se/
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- Håller i alla utv. samtal etc.  

- Kontakter med vårdnadshavare 

 

- Inga håltimmar men inställda lektioner pga hög sjukfrånvaro. Uppgifter att 

göra till nästa lektionstillfälle läggs i Classroom. Lärarbrist nationellt. 

 

- Vid föräldramöte i åk 7 dela gärna upp i klassvis för att lära känna/se vilka 

de andra föräldrarna är. 

 

 

- Namnbrickor saknas på personal, väl synliga! Föräldrar vet ej vem som är 

vem? 

- Gäller samtlig personal 

- Västar på rasterna, med namn.  

 

- Kanoten veckobrev kommer ej?  

- Vårdnadshavare kollar e-postadresser. Microsoft adresser kan innebära att Kalmar 

kommuns e-post hamnar i skräpkorgen. 

 

- Övriga frågor 

 

- Nästa möte 12 november 2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


