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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 23 Februari
Bergslagsvägen 24, BROMMA
Närvarande: Marie Ericsson, Jenny Hagberg-Eriksson, Therese Quiding, Josef Sayegh och Katrin Ahlstrand,
särskild inbjuden rektor Mikael Odin del av mötet
§ 1. Mötets öppnande
1. Mötets öppnande
2. Rektor Mikael Odin – frågor och diskussion från föräldraföreningens styrelse.
o Utbyggnad av skolan. Skolan ska växa med ca 350 elever fram till år 2020-21.
Med anledning av att Bromma växer och att det är ont om byggbar mark i området så har Nya Elementar fått i
uppdrag att utöka skolan med ca 350 elever fram till år 2020-21.
Man planerar nu för en kapacitetsökning och nybyggnation. Intagning av nya elever/klasser kommer att ske i
tre faser. Redan till hösten 2017 kommer ca 50 nya elever att tas in och tillfälliga paviljonger kommer att sättas
upp på gräsmattan vid rondellen. Planen är att arbetslag Nova ska flytta in i paviljongerna för att bereda plats
till förskoleklass och nya årskurs 3. För år 2018 och framåt är ambitionen att ytterligare 50-75 elever per år ska
utökas, hur säkra dessa planeringar är dock fortfarande oklara. Rektorn underströk det positiva med att skolan
på detta sätt får resurser till att på sikt kommer kunna bygga ut matsalen (planeras klar 2018). Sysalen
kommer troligen att flyttas till personalrummet för att kunna bygga ut träslöjdsalarna. Förslaget är att de nya
byggnaderna ska placeras på grusplanen mot skogen och på gräsplanen vid rondellen. Föreningen ställde ett
antal frågor om framtida trafikproblem när det gäller lämning med bil vid skolan. Föräldraföreningens
trafikgrupp erbjöd att tillsammans med skolan diskutera ett antal förslag för att försöka få en säkrare situation
vid skolan, särskilt på morgonen. Trafikfrågan är viktig så att man tar med problemet när man planerar för en
utbyggnad. När det gäller lärarrekryteringen är skolan i full gång med den informerade rektorn.
Förslag från föräldraföreningen är att en föräldragrupp ska få vara delaktig i planeringen gällande den
kommande utbyggnaden av Nya Elementar.
Rektorn informerade också om att man idag har ca 15-tal ensamkommande pojkar som deltar i
undervisningen på bästa sätt och har bl.a. stödpersonal samt modersmålundervisning. Eftersom det är ett
politiskt beslut i Stockholm stad kommer skolan ta emot fler ensamkommande i mån av plats. Rektorn tycker
att det hittills har fungerat mycket bra.
Frågor som också togs upp med rektorn var tidigare möte om 9-ornas avslutningsfest då skolan fattat beslut
om att inte ha någon avslutningsfest i år. Föräldraföreningen har föreslagit att skolans planerade
avslutningslunch skulle kunna flyttas till senare på efm/kvällen. Detta i syfte att 9-orna inte ska behöva ha två
avslutningar utan att skolan, elever, föräldraföreningen kunde samarbeta och genomgöra en avlutningsfest för
niorna. Mikael Odin lovade återkomma under veckan angående hur skolan ställer sig till att samarbeta och
endast ha en avslutningsfest för 9:orna.
Therese lyfte frågan om kostnaden för att boka in en föreläsare som tar upp ämnet barn och ungdomar på
nätet. Therese har flera bra alternativ på gång, men eftersom föräldraföreningen inte har den ekonomiska
möjligheten att stå för kostnaden är frågan om skolan kan bidra. Rektorn lovade att ta ställning till detta när
föräldraföreningen lämnade in ett konkret förslag.
Från föreningens sida tackade vi rektorn särskilt för att han tagit sig tid och informerat oss på detta möte.
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§ 2. Minnesanteckningar från föregående möte
Bra minnesanteckningar. Dessa ligger redan på webbplatsen och läses av flera.
§3. Rapportering från om status gällande 9 ornas avslutning.
Marie rapporterade om de särskilda möte som hon och Anne Trane (förälder från 9) hade med rektorn den
16/2. Rektorns argument varför man på skolan fattat beslut om att inte ha någon avslutningsfest detta år är:
1. det inte är skolans kärnuppdrag
2. sociala aktiviteter som innebär ekonomiska utgifter ska noga övervägas
3. lärarnas samstämmighet att avslutningsfest på kvällen innebär alltför ökade arbetsuppgifter för dem
Skolan planerar istället att genomföra en avslutningslunch i skolans lokaler. Hur eleverna i årskurs 9 nåtts av
denna information är något oklar men rektorn skulle informera dem. Från föreningen sida har vi försökt mycket
starkt att få skolan att samarbeta om att ha en avslutningsfest. Vi föreslog att ha den på efm. istället och att
lärarna inte skulle krävas vara särskilt delaktiga. Föräldraföreningen kan hjälpa till med organisation,
bemanning själva dagen och ev. insamling av pengar. Ett antal föräldrar har hört av sig för att de kan tänkas
sig hjälpa till.
Diskussion om på vilket sätt föräldraföreningen kan bidra fortsätter vid nästa möte när vi vet skolans besked.

§4 Rapportering om föreläsare
Therese väntar in prisuppgifter och upplägg från ett par föreläsare om att komma till skolan och informera om
barns utsatthet på sociala medier etc. Hon återkommer under veckan när hon fått in offert från aktuella
föreläsare.
§6. Rapportering från ansvariga grupper:
o Trafiksituationen. Josef har med sitt arbetslag arbetat fram ett förslag som lämnades över till Mikael.
Detta är extra viktigt nu när skolan ska växa.
o Föräldravandringar årskurs 7-9, Till våren ska vi tänka nytt gällande vandringsschemat, Fältarna
kommer gärna till skolan och berättar om vad som händer i området, hur de arbetar, vad man som
förälder bör tänka på mm.
o Isbana och Vintergatan skolgård – Jenny har gjort ett kanonjobb. Isbanan har varit mycket uppskattad
under vintern och allt har fungerat enligt plan. Skolan frågade föräldraföreningen om ett bidrag till
snöslunga men köpet blev aldrig av detta år.
o Föreningens hemsida, Facebook samt Skolwebben – Jenny H-E fortsätter att uppdatera i
föräldraföreningens kanaler. En ide som ska tas vidare är om man på skolwebben kan skapa en flik
för information gällande utbyggnaden.
o Föreläsning – se ovan
o Teleskopet på skolans tak – Anna har fått höra att teleskopet är trasigt.
§ 7. Nya medlemmar
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§ 8. Nästa möte 5 april kl. 18.30
§ 9. Övriga frågor

Ordförande
.......................................................................
Marie Ericsson
Protokollförare
.......................................................................
Katrin Ahlstrand
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