
Skol- och kostråd 19/2 2018 Öbergaskolan 

Närvarande vårdnadshavare: Sanne Sautter, Ulrika Jacobsson, Sten-Åke Nilsson, Maria Hoffman, 

Ann-Sofi Törnberg, Ulrika Bergman, Annika Marklund, Caroline Grefbäck 

Skolans representant: Inga-Lill Lundqvist 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande Helene Lindberg och sekreterare Linda Karlberg 

 

3. Genomgång av föregående protokoll 

 

4. Aktuellt i skolan/skolans representant. IT-pedagog Sara Sundström  

visade tydligt hur Dexter fungerar som plattform. Allt ifrån aktuella nyheter, anmäla 

frånvaro, mitt barns lärande (planeringar, bedömningar ….) En undran från föräldragruppen 

är om läraren kan skriva kommentarer kopplat till bedömningar? Ja det kan man……. 

En annan fråga är om detta är frivilligt att använda eller om det är ett måste att använda? Ja 

pedagogerna ska använda sig av denna plattform, vi är mer aktiva än vad som kanske syns 

just nu. Lärarkåren har inte riktigt alla gånger tryckt på publicera, vilket innebär att skolan ser 

men inte vårdnadshavare. 

Att se detta som en av de länkar vi har mellan skola och hem. Påminna föräldrar Dexter- 

inställningar och uppdatera sina uppgifter. 

Förslag och önskan att fortbildning kring Dexter, andra hjälpverktyg måste ske framöver och 

kanske i olika former….. 

 

5. Matrådets representant  

Kostfrågor- Pete Byrne 

Alternativmat/soppa kommer nog att kunna erbjudas inom snar framtid 

För att få jämnare standard på maten så kommer strukturen att ändras kring vilka som ska 

jobba vart, inte lika stor rotation. 

Viktigt att meddela sitt barns frånvaro så att det inte blir över så mycket mat. 

Nytt avtal på gång kring upphandling av inköp av livsmedel. 

Allergilistan är inte så lång (laktos, mjölkfri, gluten) några få multiallergiska. Varje läsårsstart 

viktigt uppdatera informationen om eleverna. 

Eleverna är intresserade av att få vara delaktiga i detta med maten, Pete och Helene ska 

samordna en träff tillsammans med eleverna. 

Hur är signalerna kring matens kvalitet? 

 

6. Förälder/vårdnadshavare 

Schemafråga i klass 3 där föräldrar anser klassen har för långa lunchraster, 3 ggr per vecka i 

över 60 min. 

Två pedagogsystem i klass 3, det är inte i fullt ut?  Sjukfrånvaro, vab och omfördelning av 

resurser är förklaringen. 

 

7. Övriga frågor 

Hur få ut information till övriga föräldrar från dessa möten? 

-snabb tillgång till protokollet gärna på mail till föräldrarepresentanterna 



- lägga in på hemsidan om mailadress till Skolrådet 

- lägga in fast information om vilka som sitter i skolrådet vore bra, förslag att lägga in fast 

information på hemsidan och en länk från Dexter 

- info på Dexter inför möten om  att man kan skicka in frågor till sina klassrepresentanter, 

direkt till Skolrad.Grundskolan@edu.arjeplog.se eller Helen.Lindberg@edu.arjeplog.se 

Preliminärdatum inför nästa möte sätts till vecka 17. 

 

8. Mötets avslutas. 
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