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Föräldraföreningen Nya Elementar Skola 
Tisdagen den 29 november 
Bergslagsvägen 24, BROMMA 
Närvarande: Marie Ericsson, Jenny Hagberg-Eriksson, Josef Sayegh, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, 
Katja Ambold, Pernilla Almgren och Mikael Odin (rektor) del av mötet 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte den 4 oktober. Inga noteringar. 

 

3. Den 21 november hölls ett möte med Anna Bäck, en av Brommas fältassistenter för att diskutera 
hur vi kan arbeta för att få igång föräldravandringen till våren 2017. Ett tidigare problem som har 
varit är att vi inte når ut med information till föräldrarna. Till våren har ett enklare schema skapats 
som är uppdelat per arbetslag istället för per mentorgupp som tidigare. Förutom att lägga ut 
information på Föräldraföreningens Facebook- och hemsida så ska Anna Bäck prata med rektorn 
för att få hjälp med att nå ut till föräldrarna via de biträdande rektorerna. Syftet med vandringarna 
är att föräldrar ska synas ute på fredagskvällarna. Detta för att skapa en tryggare och lugnare miljö 
och finnas till hans om något går galet. Vandringarna ger också föräldrarna möjlighet att nätverka 
med varandra. 

 

4. Efter att flera föräldrar har hört av sig gällande problem i matsalen så har styrelsen tagit fram en 
skrivelse för att skicka vidare till Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad. Styrelsen väntar in 
information från rektorn som kommer till dagens möte innan skrivelsen eventuellt går vidare till 
Utbildningsförvaltningen. 

 

5. Frågor att diskutera med rektorn är allmänt om utbyggnader, belysning på skolgården, blottaren på 
skolans område, trafiksituationen och skolans teleskop. 

Utbyggnaden, paviljonger etc. 

Rektorn informerade om processen kring om- och utbyggnaden. Inga nya beslut har tagits under 
hösten och det finns idag inga ritningar på en permanent tillbyggnation. Handläggaren på 
utbildningsförvaltningen är utbytt och man hoppas på snabbare hantering. Utbyggnad av matsal 
kommer att ske som tidigast hösten 2017 då det troligen blir en paviljong parallellt med befintlig 
paviljong. Beställning på en utredning av matsalskapaciteten är gjord, men inte påbörjad. Mikael 
budskap är att inga ytterligare elever innan matsalen är utbyggd. Rektorn är inte orolig för 
nuvarande läsår då han anser att den är ok utan oroar sig mer för hösten 2017. Till hösten måste 
matsal, slöjdsal och idrottshall byggas för att utöka antal fler elever.  
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Under detta läsår har 54 nya elever börjat och prognosen till hösten 2017 är ytterligare en klass i 
förskolan, trean och sjuan. Sjuorna som börjar nästa höst är extra många, man räknar med 
utökning av ett 70-tal nya elever. 

Belysning 

Ingen ny belysning på skolgården är planerad. Förra året såg man till att alla lamporna fungerar 
och lagade de som var trasiga. Skolan får själva stå för kostnaden om man vill bygga ut 
belysningen. Frågor som kom upp var att det borde finnas regler för hur pass belyst en skolgård 
bör vara. Som det nu är så går många barn med lärare in på eftermiddagen eftersom det är för 
mörkt på skolgården. Flera anser att belysningen på skolgården är undermålig. 

Matsal 

Under hösten har skolan haft flera i personalen som har arbetat med att få ihop ett schema för 
matsalen. Vintergatan äter först, efter det Lyran och sist högstadiet. Rektorn säger att deras 
utvärderingar gällande matsalen är att de lyckats med lugn och ro för de mindre barnen i samband 
med deras nya schemaläggning, möjligtvis att högstadiet har fått det sämre med längre köer. 
Föräldraföreningen tog åter upp att det framkommit från föräldrar och elever att det är hög volym, 
stressigt, dåliga mattider, trångt, otydligheter bland personalen i matsalen, maten ibland tar slut 
och att flera elever i nionde klass inte äter i matsalen mm. 

Blottaren 

Hur säkerställer skolan elevens trygghet, hur ser vuxennärvaron ut på skolgården mm. Frågan har 
dykt upp i samband med att information via medier kom ut om att det varit en blottare i området. 
Rektorn meddelar att det finns rastschema och att skolan prioriterar gemensamma raster för Lyran 
för att alltid ha personal på skolgården. Frågan om staket diskuterades eftersom flera elever 
använder skogen bakom skolan. I samband med händelsen och hur informationen nådde ut till 
elever och föräldrar så valde skolan att fånga upp de frågor och funderingar som kom in. 

Trafiksituation 

Inget händer med trafiksituationen runt skolan vid hämtning och lämning. Skolan rår inte över 
marken där man kan parkera bilarna och har ingen plan på att lyfta frågan. Möjligtvis i samband 
med att skolan ska byggas ut. Förslag som kommit upp från föräldraföreningen är att arbeta för att 
man åtminstone ska kunna parker inom 20 minuter. Som det är idag kommer lapplisorna direkt och 
det är allmän kaos när föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil. 

Teleskopet 

Åtgärder på teleskopet är lagt åt sidan tillsvidare, rektorn ska höra med en av de nya lärarna om 
det finns idéer om hur man ska kunna väcka liv i teleskopet. 
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6. Rapportering från ansvariga grupper 

Isbanan 

Isbanan på Vintergatans skolgård är förberedd genom att man bl a har tömt brandposten för spolning. Nu 
väntar vi bara på att det ska bli minusgrader för att kunna sätta igång. Även i år får vi hjälp av Kurre, men vi 
behöver mer folk som kan komma och skotta vid behov. Aktuell information om isbanan kommer att läggas 
upp på föräldraföreningens Facebooksida. 

Föreningens hemsida och Facebook  

Vi är nu uppe i 131 följare på Facebook. En påminnelse om kommande årsmöte och att ett nytt medlemsår 
snart börjar kommer att läggas ut. Information om aktuella aktiviteter som t ex spolning av isbanan läggs ut 
löpande. 

7. Styrelsen väntar in en redovisning från föregående arrangemang av 9-ornas avslutningsfest som 
kan vara till hjälp vid kommande fest. Några föräldrar som vill engagera sig i 9-ornas 
avslutningsfest våren 2017 har hört av sig. Den 23 januari kl. anordnar de ett möte skolan för att 
diskutera vidare. Föräldraföreningen kommer att lämna ett bidrag till festen som tidigare år, mer 
info kommer efter den 23 januari.   

 

8. Nästa möte är årsmöte den 17 januari i skolans café kl. 18.30. 

 

9. Styrelsen beslutade att skicka in skrivelsen gällande matsalssituationen till 
Utbildningsförvaltningen. Skolgårdens brist på belysning ska även tas med i brevet, Marie ansvarar 
för att det blir inskickat från hela styrelsen. 

 

 

 

 


