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Datum 
2018-04-04 
 

 

Mölltorpskolan 
 

Anteckningar från föräldraråd 
2018-04-04 
 
 
 

1. Öppnande: Ulf Ahndersson öppnade mötet och hälsade välkommen till Mölltorpskolans  
föräldraråd. 

 
2. Dagordningen: Dagordningen presenterades. 

 
3. Organisation LÅ 2018/2019, klasslärare på Mölltorpskolan: F-klass Ulrika Axén, åk1 Ann-

Charlotte Bjurek, åk2 Anna Holm, åk3 Sandra Almgren, åk4 Lena Borck och Nina 
Månsson, åk5 Elin Björserud och Julia Versén, åk6 Liselotte Gustafsson och Anita Larsson. 

 
4. Eventuell flytt av F-klass och nedläggning av avdelning Furan: Liselotte Gustafsson 

informerade om eventuell flytt av F-klassen upp till skolbyggnaden och nedläggning av 
avdelning Furan. 

 
5. Incidentrapportering: Ulf Ahndersson informerade om den nya incidentrapporteringen inom 

Barn- och Utbildningsförvaltningen. 
 

6. Studiebesök/studieresor: Ulf Ahndersson informerade om planerade studiebesök under 
vårterminen 2018. 

 
Fritids; Skackastugan, en vecka på sommaren 
F-klass; Vanäs udde / Skackastugan 
Åk1;  Bondgårdsbesök 
Åk2;  Forsviks industriminne, Bondgårdsbesök  
Åk3;  Fiskedag i Forsvik, Ekehagens forntidsby 
Åk4:  Balthazar, Konstverkstaden eller annat besök i Skövde i samband med 

Balthazar 
Åk5; Forsviks industriminne, Guldletande Karlsborgs fästning 
Åk6; Tivedsvandring, Dalenium 
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7. Kost: Liselotte Gustafsson informerade om den nya organisationen som trätt i kraft. När det 

gäller servering av fisk- och köttfärsrätter kommer samma dagar som tidigare att gälla för 
Mölltorpskolan. Matråd kommer att ske den 12 april 2018. 

 
8. Grön flagg: Ulf Ahndersson informerade om det pågående arbetet med Grön flagg. 

Skräpplockardag kommer att ske den 17 maj och Skolskogsdag den 22 maj 2018. 
Mölltorpskolan är en certifierad Grön flaggskola och läsårets temaarbeten sker inom 
områdena Djur och Natur, Livsstil och hälsa samt Skräp och avfall. 

 
9. Bygga vindskydd på första grillplatsen: Diskussion fördes om hur man på bästa sätt ska 

kunna bygga ett vindskydd på första grillplatsen. Beslut fattades att skolan undersöker med 
kommunen om vem som äger marken och om kommunen har medel för en byggnation. 

 
10. Övriga frågor som diskuterades:  

 
• Skolavslutningen som kommer att ske den 14 juni 2018 kl.17.00 vid badplatsen. 
• Liselotte Gustafsson informerade om att skolan har en dramapedagog under 

vårterminen som via workshops jobbar med samarbete och tillit i alla klasser. 
• Diskussion fördes kring en ny stadieindelad timplan. I och med ny timplan kommer 

skoldagen förlängas för vissa klasser från höstterminen 2018. Skoltider för 
respektive klass: 

F-klass måndag-fredag kl.08.20-12.10 
Åk1måndag-tisdag kl.08.20-13.30 onsdag-fredag kl.08.20-12.10 
Åk2 måndag-onsdag kl.08.20-13.30 torsdag kl.08.20-12.50 fredag kl.08.20-12.10 
Åk3 måndag kl.08.20-13.30, tisdag kl.08.20-15.10, onsdag-fredag kl.08.20-13.30 
Åk4-6 måndag-onsdag kl.08.20-15.10 torsdag-fredag kl.08.20-13.30 
 
SAM (samlad skola/fritids): 
F-klass måndag-torsdag kl.12.10-13.30 
Åk1 onsdag-torsdag kl.12.10-13.30 
Åk2 torsdag kl.12.50-13.30 
 
Bussturer hem från Mölltorpskolan LÅ 2018/2019 
Måndag F-klass, Åk1, Åk2, Åk3 kl.13.40  Åk4-6 kl.15.20 
Tisdag F-klass, Åk1, Åk2                          Åk3-6 kl.15.20 
Onsdag F-klass, Åk1, Åk2, Åk3 kl.13.40   Åk4-6 kl.15.20 
Torsdag F-klass, Åk1-6 kl.13.30 
Fredag F-klass, åk1, Åk2 kl.12.20              Åk3-6 kl.13.40 
 

• Beslut fattades att ett föräldrautskick ska göras om insamlingar vid skolavslutningen 
till personal, lokalupprustning, städning av skolan, användandet av SAFI och inte 
Dexter vid frånvaroanmälan samt skolavslutningen.  

 
• Föräldraföreningen har möte den 5 september 2018 kl.18.30. Ulf Ahndersson deltager. 

 
• Nästa föräldraråd sker den 7 november 2018 kl.18.00 
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• Föräldraföreningen tog upp ett antal övriga frågor (matematikundervisning, 
fastighetsunderhåll, vaccination, tvål, bemötandefrågor mm) som diskuterades under 
mötet. 
 

 
Avslutning: Ulf Ahndersson tackade för ett bra möte och avslutade vårterminens föräldraråd. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
Ulf Ahndersson  


