
Elevverkets	Klassföräldramöte	23/11	-17	
Närvarande:	Jenny	Skarne,	Frida	Rönnlund,	Louise	Mehkri,	Frida	Lagergren,	Dea	Roos,	
Malin	Nordesjö,	Helen	Lidgard,	Olga	Nowak,	Carolina	Reveman,	Caroline	Malmström,	
Fredrika	Johnsson,	Tina	von	Schoultz,	Gunilla	Bergo,	Fredrik	Sulkava,	Charlotte	Engdahl	
och	Cilla	Collman	
	
Vi	konstaterar	att	biblioteket	blivit	för	trångt,	vi	har	många	föräldrarepresentanter	
närvarande	i	dagens	möte.	Det	är	positivt,	men	skolan	föreslår	att	en	representant	från	
varje	klass	kan	räcka.	Frågeställningar	inför	dessa	möten	bör	anmälas	i	förväg	och	
avhandlas	i	mötet,	varefter	minnesanteckningar	skickas	ut	till	föräldrarna	via	lärarna.	
	
Rektor	inleder	därefter	mötet	med	att	berätta	att	Elevverkets	signum	är	tonvikt	på	
lärande	och	uppföljning	av	elevernas	framsteg.	Elevverkets	lärare	gör	följande	tester	och	
uppföljningar,	
	

• Motorik-	och	koordinationstest	i	september.	Motorik	och	koordination	har	stor	
betydelse	för	läs-	och	skrivinlärning.	(F-klass)	

• ”Hur	låter	orden”.		Hur låter orden är ett vetenskapligt utprövat grupp-prov 
som kartlägger fonologisk medvetenhet hos 6-åringar.  

• LUS,	Läsutvecklingssschema.	Lärarna	följer	elevernas	läsutveckling	genom	att	
”LUSA”	dem	2-3	gånger	per	läsår.	LUS-schemat	ger	en	tydlig	bild	av	progression	
för	elever	föräldrar	och	lärare.	Varje	årskurs	har	sitt	givna	mål	i	LUS-schemat.	

• Bedömningsportalen.	Lärarna	arbetar	med	Skolverkets	bedömningsportal	för	
att	säkerställa	Elevverkets	resultat	mot	nationella	mål.	

• Nationella	prov.	Elever	i	åk	3	gör	tidigare	års	Nationella	prov	som	förberedelse	
inför	den	nationella	provperioden	under	vårterminen.	

• LegiLexi.	I	Danderyds	kommun	gör	alla	elever	tester	i	LegiLexi.	Dessa	tester	
syftar	till	att	kartlägga	elevernas	läsfärdigheter	kontinuerligt	och	att	anpassa	
undervisningen	så	att	alla	elever	når	kunskapsmålen.		

	
Skoldagens	start	
Vi	ringer	in	varje	morgon	kl	08.25.	Eleverna	ställer	upp	sig	klassvis.	En	klass	i	taget	går	
in.	Det	kan	bli	en	del	väntan	innan	alla	klasser	kommit	in.	Trängsel	i	hallen	undviks	på	
detta	sätt.	Tidigare	ringde	vi	in	08.30	men	det	var	många	som	inte	höll	tiden,	vilket	
medförde	sen	start	av	skoldagen.	Numera	kommer	skoldagen	igång	enligt	plan,	kl	08.30.	
 
Programmering 
From läsåret 18-19 är programmering inskrivet i läroplanen och då kommer vi arbeta med det 
på skoltid. Ett bekymmer är dock att lite mer avancerade programmeringsprogram inte är 
tillgängliga via iPads. Det är en fråga som vi behöver lösa på sikt. 
 
Telefoner 
Telefoner ska inte användas under skoltid. Sara Marmegård, lärare åk 4, samlar in telefonerna 
under skoldagen. Elever i f-3 låter telefonerna ligga i väskan och det fungerar bra. På 
fritidshemmet används inte telefonerna. 
Elever i åk 4 får använda sina telefoner på hemvisten under en begränsad tid på  
eftermiddagen.  
 



Läxläsning 
Skolan ser ett värde i att föräldrar är delaktiga i barnens läxläsning. Skolan kan tillhandahålla 
ett rum för läxläsning på fritidstid, men inte utlova vuxennärvaro.  
 
Elevråd 
Elevrådet träffas en gång i månaden och dess förr innan har varje klass Klassråd. 
 
Lokaler 
Skolans ledning för samtal med tjänstemän och politiker beträffande skolans fortsatta 
lokalförsörjning. Det sker parallellt med resonemang kring en ev paviljonglösning. Futura 
skolans lokaler räcker dock ännu ett tag. I vita huset finns i dag ett tomt klassrum som 
kommer att användas nästa läsår då vi kommer att ha årskurs 4 och en 5 där.  
Belysning av skolgården 
Önskemål om ytterligare belysning på skolgården skickas vidare till Danderyds kommun och 
vår förvaltare Pelle Bengtsson. 
Staket Det ska komma upp en avgränsning mot Futuraskolans parkering. 
Hallen i stora huset  
Lediga krokar fördelas till de elever som har sitt kapprum i vita huset. Ett förslag är också att 
elever kan dela krokar under eftermiddagarna. 
Toaletter  
Toaletterna upplevs som ofräscha. Förslag framkom om att skolans pedagoger kan ha sk 
Toakunskap med eleverna. Ytterligare ett förslag är att införa tjej – och killtoaletter och att 
eleverna alternerar mellan att vara städansvariga för toaletterna samt att en vuxen kan titta till 
toan under dagen. Frågan tas upp på skolans lärar- och fritidsmöten. 
Duscharna 
Det framfördes synpunkter kring att duscharna i anslutning till gymnastiken upplevs som 
ofräscha. Frågan tas vidare och undersöks. 
  
Hemvisten 
På hemvisten erbjuder biljard, pingis, Advanced English och tillgång till eget mysrum. 
Eleverna önskade sig jonglerbollar och Kadamas som nu är inköpta. Många av 
mellanstadieeleverna går hem direkt efter skolan, särskilt de tre dagar skolan avslutas uppe i 
Samskolan. Detta försvårar genomförandet av egna aktiviteter. Det är alltid föräldrarna som 
bestämmer huruvida eleverna ska vara kvar på hemvisten eller om de får gå hem när de vill.  
 
Fritids 
Fritids informerar om sin verksamhet via sin Blogg på hemsidan och med anslag på dörrarna. 
Aktiviteterna är planerade utifrån läroplanen. 
Exempel på aktiviteter som genomförts under hösten: 

• Schackklubb 
• Bokklubb 
• Musikprojekt och skapa instrument 
• Värdegrundsprojekt och göra filmer 
• Pysselgrupp 
• How to draw 
• Advanced English 
• Lekeftermiddagar och korvmellis på fredagar 

 



Facebook 
Följ gärna skolans facebook sida som uppdateras kontinuerligt med information och bilder 
från klassrummen, fritids och hemvisten. 
 
Rastskoj 
Fredrik ordnar olika vuxenstyrda aktiviteter på lunchrasten. 
Fotbollsplanen, det ska alltid finnas en vuxen i anslutning till fotbollsplanen. 
Pulkabacken, skolans regler kring vad som gäller i pulkabacken skickas hem till alla familjer. 
 
Föräldraförening 
Elevverket hade tidigare en föräldraförening, Föräldraverket. En intressegrupp för att blåsa liv 
i föreningen bildades. I gruppen ingår Carolina Reveman, Jenny Skarne, Frida Rönnlund och 
Helen Lidgard.  
En fråga som en föräldraförening t ex kan arbeta med är att driva önskemålet om ett 
övergångsställe över till tennishallen. 
 
Öppettider 
Det framfördes önskemål om att fritidshemmet förlänger sin öppettid till 17.30. Skolans 
ledning återkommer i frågan. 
 
Personal 
Till nästa års 4:a rekryteras en ny mellanstadielärare rekryteringen påbörjas i januari. Simon, 
lärare i år 3, kommer att vara föräldraledig fr o m senvåren, troligen maj -18. Fatima kommer 
hem från Thailand och tar över klassen tills terminsslutet. Hon kommer sedan att bli lärare i 
den nya åk 1. Linnéa i år 3 kommer avsluta sin anställning under jullovet. Rekryteringen av 
ersättare är i det närmaste klar. 
 
I det fall skoskydd, pappershanddukar etc saknas är det bra om skolans personal görs 
uppmärksam på det så fort som möjligt. 
 
Övriga frågor från år 3 som inte hanns med.   
 
• Löss, ett ständigt återkommande problem. Lössen försvinner aldrig. Alla familjer 
uppmanas att luskamma regelbundet och ta sitt ansvar.	
• Utvecklingssamtal, önskemål att även en fritidspedagog är med vid samtalet för att få 
helhetsbilden. Frågan tas vidare.	
• Varför är skolgården inte inhägnad med staket (ängen)? Ängen är en egen fastighet som 
inte tillhör skolan.	
• "Gå-kompis" - önskvärt att läraren parar ihop, lätt annars att någon känner sig utanför. Bra 
förslag som vi tar vidare.	
• Till sist, tack till fritidspersonalen som har ett härligt engagemang (som tex disco i 
handelsboden med saft och popcorn i fredags, sååå uppskattat av barnen).	
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