
Föräldraforum 

1. Susanne hälsar Välkommen och öppnar mötet 

2. Val av sekreterare Inger Ahlqvist 

3. Genomgång av föregående protokoll - ej inlämnat 

4. Info från enheter 
 

 Förskoleklass: Är på väg att skolas över till 1:a klass - nytt bedömnings material/stöd det blir 

obligatoriskt från hösten -19 det kommer från skolverket. Blivande 1:or är 21st, blivande 

förskoleklass är 17 st. Förskoleklass är obligatoriskt från 2019. 

 Fritids - har firat Samernas nationaldag med olika aktiviteter t.ex. Lassokastning. 

 Lågstadiet: 

o 1:an har arbetat med temat myran på många olika vis. 

o 2:an har arbetat med temat Rymden - de har gjort en utställning som de visat 

förskoleklass och åk. 1  

o 3:an har gjort nationella prov, har haft teknik och nu så arbetar de med stenåldern. 

 Mellanstadiet: De tycker att det väder som är nu med växlande sol, regn och snö är bra för då 

blir det inte så hett i klassrummen 

o De jobbar med programmering som är nytt för både lärare och elever - mycket 

uppskattat. 

o De har haft utflykt 2 ggr på Åslia i år - det har fungerat bra, varit toppen väder och 

mycket roligt. De har fått bidrag från Majblomme- föreningen som de använt till 

dessa dagar. 

o De har haft fiske dagar - mycket fisk, bra engagemang hos barnen - ett TACK till 

föräldrar som ställt upp och borrat hål! 

o 6:an  - har precis avslutat nationella prov, Fågelskådning nu på fredag och prao. 

o 5:an har deltagit i skapande skola, dans som Hip Hop och Streetdance 

 Högstadiet: 

o 7:an  - har gått fort 

o 8:an  - besökt Gymnasiet, utflykt till Björnlandet 14/5, Prao v. 21 

o 9:an  - i slutet av nationella prov. 

o Skolavslutning för klass 6 till 9 - i planeringsfasen, skolbarnen får vara med och önska 

vad som ska hända under kvällen.  Orsaken till att man arrangerar detta är att man 

vill att alla våra barn ska fira skolavslutningen Nykter! Från skolan så är det Petri och 

Hanna som är med vid planeringen. 

o Förra året så valde 9:orna att fira skolavslutning för sig det blev bra och de var 

nyktra. I år så vill inte 9:orna fira själv utan med alla andra. 

o Det finns statistik för hur besökt denna kväll är men ikväll hade de inga siffror. 

 

 

 Musikskolan: är organisatoriskt flyttad från skolan och till Turism och fritid, MEN fysiskt så är 

de kvar på skolan. Tyvärr så hr inte alla fått plats det är en liten kö in. 



o Det kommer att ske ett namnbyte från musikskola till Kulturskola en orsak är att det 

finns fler möjligheter att söka pengar och då erbjuda även andra kulturella delar för 

barnen. 

o Det finns även en grupp äldre barn i gymnasiet i Vilhelmina som deltar i musikskolan 

eftersom det inte finns någon musikskola i Vilhelmina. 

o Musikskolan i Åsele driver ett projekt - att barn kommer till musikskolan under 

dagtid/lektionstid - efter föräldrars godkännande och de har fått sök ledigt från 

lektionen. Det är nu i en utvärderingsfas hur det fungerat och det är något man ska 

driva vidare. 

o Skapande skol är också en del som Petri och Carina med fler arbetar med för att 

barnen ska få ta del av kultur på olika sätt. Det är åk. 2, 5, 8 som deltagit och det är 

med tanke på att de inte har några nationella prov som är obligatoriska. Det som 

erbjuds är t.ex. dans, teater, musik/konserter, cirkus. Det är Bouch Yvonne N som 

söker pengar till skapande skola och hon har även sökt för kommande år. 

o Inom Skapande Skola så får man bara använda sig av samma kulturarrangör i 3 år 

sedan måste man byta. 

o Barnen som deltagit har fått MYCKET POSITIVT BERÖM vid olika arrangemang av de 

olika arrangörerna!    

  

5. Information från Rektor:  
 Timplan åk. 1-6 ändrades hösten 2018, nu är det dags för åk. 7-9 som får en 

ny timplan från hösten 2019. 

I stora drag så: får de ökad tid i matematik, ökad tid i Idrott och Hälsa, 

mindre tid inom Elevens val. Högstadiet kommer att få något längre dagar. 

 

 Från åk. 6 i höst -19 så får de språkval och de språk som de kommer att 

kunna välja på är Tyska och Franska. De kn inte välja spanska eftersom 

Kerstin kommer att gå i pension framöver -men de som redan nu läser 

spanska kommer hon att kvar tills de gått färdigt. 

I franska är det en ny lärare Pauline K som kommer att undervisa, just nu så 

läser hon den del som behövs för att bli leg. lärare. 

  

 Läsa - räkna - skriva garanti det kommer från skolverket och innehåller olika 

delar. Det innebär att man ska kunna läsa, skriva räkna när man går ut 3:an. 

det startar från hösten 2019. 

 

 Det finns ett sparbeting inom kommunen och för skolan dels så ligger det på 

ca 4 miljoner. Detta diskuteras frekvent inom OU hur man ska lösa och även 

inom skolan. 

Skolans personal har lyft att skolan har skyldigheter enl. skollagen som man 

inte kan frångå och det är viktigt. Detta lyfts i forumet för att föräldrar ska 

vara medvetna om detta och de svårigheter som skolan brottas med för att 

hitta sätt att spara utan tappa kvalité och resurser. 

 



 Kurator 50 % är anställd februari/mars. Han har börjat jobba med barnen 

och har besökt flera klasser och funnits här och var i skolan för att barnen ska 

lära känna honom. Han har lyckats skapa god kontakt med barnen. Barn upp 

till 12 år blir erbjuden kurator med föräldrars vetskap. Barn från 13 år kan 

självbesöka honom utan föräldrars vetskap för att prata. 

Föräldrar är välkomna att ringa honom på nummer: 141 02 för att fråga och 

diskutera olika saker. 

 

 Fråga från förälder Hur jobbar skolan med psykisk ohälsa? Det jobbas med 

på flera olika sätt. Skolan jobbar i ett HLT (hälsa lärande trygghet) team där 

ingår även social tjänsten inomkommunen och primär vården i Åsele för att 

skapa bättre Psykisk hälsa. 

den 23/5 åker skolan och social tjänsten på en föreläsning gällande barns 

Psykiska hälsa. Även musikskolan jobbar med detta område att förebygga 

psykisk ohälsa - de går utbildning för detta. 

En sak som diskuteras inom detta område är t.ex. språkbruk, vad svänger vi 

oss med för ord? Vet alla vad de betyder och innebär t.ex. ångest. Det gäller 

allas språkbruk stor som liten, gammal som ung! 

 

 Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning som visar på att Åsele skola 

är den 8:e bästa Kul! 

 

6. Föräldrarnas frågor: 
 Situationen gällande för varma klass rum på mellanstadiet. Vad 

händer? Är någon mätning gjord? Tekniske chefen Markus Helletun 

har besökt skolan och tittat. Mer vet man inte i nuläget. Nu måste 

det göras något önskar föräldrarna! 

 

 Åk. 6 finns det någon gräns för antal prov/ förhör? Med tanke på 

alla nationella prov att det upplevs som mycket stundtals. 

Det finns ingen gräns eller styrning gällande antal prov/förhör 

De nationella proven när och hur styr väldigt strikt från skolverket.  

Bra att ta en dialog med klasslärare när det gäller detta om man 

upplever att det blir för mycket stundtals.  

 

 Studieverkstad tillhör de elevens val? Ja det gör det, föräldrar vill 

gärna ha det kvar trots att det kommer att bli minde tid. 

 

 Schema lagd lunch - något som skolan funderat på? Schemalagd 

lunch innebär att lunchen/tiden man äter är schemalagd - sedan går 

man tillbaka och har en lektion - sen blir det rast. Alltså så sitter inte 

lunch och rast ihop som nu.  

Det har pratats om för många år sedan men blev inte mer.  Lärarna 

upplever inte att det är något problem med lunchen. 



De tar med sig tanken kring schemalagd lunch. 

 

 Kommer barnen in från rasten i tid? Lärarna har inga problem med 

att få in barnen från rast nu - de hör även klockan bakom högstadiet. 

 

 Besöker polisen skolan något och har ex. utbildning gällande cyklar? 

Jo polisen besöker skolan men inte för specifika utbildningar utan för 

att skapa positiva möten och kontakter med barnen. Polisen har varit 

på högstadiet och även minglat runt med barn på mellanstadiet på 

rasten.  

Barnen uppskattar Polisens besök i skolan! 

 

 Även Räddningstjänsten har besökt skolan denna vecka eftersom 

det är den allmänna Krisveckan i Sverige. De har funnits på 

högstadiet måndag och tisdag fm. De har även besökt mellanstadiet 

tidigare under året för att prata förebyggande gällande brand. 

- Förslag från föräldrar att barn om de inte är i sitt 

hemklassrum utan går iväg till annat ställe tar med sig skor 

så att om brandlarmet inte går hamnar ute barfota om det är 

vinter och -30 grader. 

 

 Hur är det Modersmåls undervisning? Vad händer?  

Föräldrar vill att man ger Modersmålsundervisning! 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Inger Ahlqvist 


