
Protokoll Föräldrarådet Ringsbergsskolan 220505 

 

Närvarande: Ordförande Minna Markljung, Hanna Wåhlin klass 1, Josefin Wiklander klass 3, Emma 

Edvinsson klass 4, Johan Schönbeck klass 4, Björn Stödberg klass 5, Ann Sellén klass 5, Lina Meyer 

klass 6, Eleonor Cserpes klass 6, Cecilia Nordmark klass 8, Jan Hördegård klass 9. Rektor Susanne 

Randau och biträdande rektor Kristian Thomann deltar under inledande punkter (1-4).  

1. Presentationsrunda. Minna påminner om möjligheten att bjuda med andra föräldrar.  

2. Nya mötesdatum: tisdag 6/9, torsdag 17/11, måndag 6/2, torsdag 4/5 kl 18.00.  

 

3. Information från rektorer:  

• Öppet hus kommer eventuellt flyttas till november för att stämma bättre med 

skolvalsprocessen.  

• Skolval: inför klass 7 slutar 2 elever och 3 platser släpps, blir 26 elever. I F-klass tar vi 

emot 24 elever. 

• Nya elever i F-klass: 30/5 kl 17.30 nya elever hälsar på på skolan, 31/5 kl 17.30 möte 

för föräldrar till nya elever där även information om föräldrarådet ges. 

• Personalförändring: personal som slutar: Stina, Johan, Bitten, Gerda, David, Sara, 

Edvin, Ing-Marie slutar. Ny musiklärare och tysklärare har rekryterats, liksom ny 

mellanstadielärare och ny lärare för fritidshemmet. Rekrytering av F-3:lärare pågår. 

• Kristian har som biträdande rektor utöver personalansvar för F-klass till åk 3, hand 

om andra områden som IT, larm och fastighetsfrågor. Elever kan formellt bara ha en 

rektor – Susanne ansvarar för myndighetsbeslut.  

• Livskunskap hålls nu av klasslärare F-3 och av elevkoordinatorer från klass 4. 

• Gemensam studieresa – nu är det dags igen, med hemligt resmål! Utflykt sker 1/6 

för hela skolan, 8.30-ca 16.30. Information sker i två steg. Steg 1 publiceras på 

hemsidan samt mail och innehåller allmän information. Steg 2 med information om 

utflyktsmålet publiceras på avresedagen kl. 08.30 på hemsidan. 

• Sommarfest! i BG:s trädgård 10/6 kl 13 till ca 14.  

• Avslutningsmiddag för 9:orna på PM 7/6.  

• Likabehandlingsarbete med fokus på sexualitet, samtycke, relationer pågår. Arbete 

med Systematiskt kvalitetsarbete pågår också. Uppdaterade dokument om detta går 

att läsa framöver på skolans hemsida.  

• Föräldrarådet utsåg Eleonor Cserpes för att informera nya F-klassens föräldrar om 

skolans föräldraråd 31/5.  

 

4. Fråga lyfts kring eventuell skolkör framöver? – kunde passa bra med skolan profil.  

5. Ekonomi: 17 437 kr finns på kontot att använda för klassernas kulpengsaktiviteter. 1200 kr 

per klass, förutom klass 9 som får 2000 kr.  

6. KULPENG! Nu är det hög tid för de klasser som inte använt sin del av kulpengen att planera 

någon aktivitet denna termin! Det går att inte att spara pengar till nästa år, utan då tillhör 

klassens peng den gemensamma kassan igen.  

7. Ny kassör behövs. Kassören hanterar kulpengsinbetalningar som kommer in samt 

utbetalningar till klassaktiviteter och för sommar- och julgåva.  

8. Sommargåva – någon kul aktivitet till hela personalgruppen planeras.  

Vid datorn Emma Edvinsson 


