
Föräldraråd 22 september 2021

Närvarande: Cicci, Jenny, Wanja (Erik åk 4, Elsa åk 2), Jeanette (Egon åk 5, Selma åk 3),
Hero (Noah åk 3), Khadidja (Nadine åk 1), Anders (Einar åk 1, Arvid FK).

1. Föregående protokoll
○ Vi gick igenom tidigare protokoll där vi berättade om fortsatta planer för

byggen. Hösten -22 är Sunneplan beräknad vara klar. Hästhagsskolan vt -23.
Snart påbörjas markarbeten på halva fotbollsplanen för att senare bli ny
förskola. Vi är ganska inbyggda men hittar alternativa ställen för raster och
fritids. Vi har många parker och grönområden runt oss.

○ Vi berättade om organisationen och vilka pedagoger som är sjukskrivna eller
på väg tillbaka.

○ Vi på skolan har beslutat att skolan köper in och står för stressbollar och
andra saker att klämma och pilla på för de som har behov av detta. Behovet
har efter det minskat avsevärt.

2. Branden
○ Vi pratade igenom branden och hur arbetet kring detta upplevs. Vi fick fint

beröm av föräldrar som tycker att omstruktureringen och hanteringen har
skötts fint. Flera barn blev oroliga och ledsna när de fick höra att skolan hade
brunnit. Att diskutera i grupperna direkt efter tryggade upp läget. Vi tror att alla
Hästens barn nu vet hur en brandutrymning går till. Men vi ska även ha en
brandövning längre fram.

○ Några tycker att informationen om hur läget var dröjde för länge, vilket vi
förstår. Förklaring är att det var (och är) väldigt mycket kring branden som vi
inte vet och kan ge svar på. Tidsplaner fördröjs hela tiden och saker händer.
Men vi tar till oss och funderar över om nya hemsidan kan ha en
“snabbinformation” där ledningen kan lägga ut kortare information utan att
behöva mejla alla var och en.

○ Läget just nu är att A-delen håller på att asbestsaneras eftersom det är
asbest i golven. Rör man inte asbest är det inte farligt, men nu när de måste
riva bort mattan i saneringsarbetet blir det ett ytterligare moment att först få
bort asbesten. Detta gör att inflyttning i B - delen blir ytterligare fördröjd. Just
nu har vi ingen prognos men hoppas på inom två veckor.

○ Eftersom mycket av möblerna i B blev kastade så kommer vi beställa väldigt
mycket möbler från IKEA. Vi har haft funderingar över hur vi ska få ihop alla
möbler. Föräldrarådet trodde att många föräldrar kan tänka sig att komma på
en “skruva ihop en hylla” - eftermiddag när det närmar sig inflytt. Så ledningen
funderar över hur vi skulle kunna ordna med det. Är ni sugna på att ta med en
skruvmejsel och komma någon timme?

3. Kvalitetsrapport
○ Cicci har skrivit ihop en kvalitetsrapport utifrån enkäter från elev - och

föräldraenkäter, personalens utvärderingsverktyg från Skolverket (BRUK)
samt utvärdering av vår verksamhetsplan. Den blev ganska lång och till nästa
år ska vi försöka förkorta den. Föräldrarådet tror att om den ligger på
hemsidan kan nog föräldrar tycka att den är intressant, trots att den mest är
till för vår inre organisation. Vi kommer kolla igenom den igen och sedan
lägga den på hemsidan.



Vi tackar för visat intresse och nästa möte är planerat till den 25 november.

Cicci och Jenny

ciccijonsson@friskolanhastens.se
jennypettersson@friskolanhastens.se
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