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Molander 

Minnesanteckningar  

§1. Mötet öppnades av rektor 

§2. Rebecka väljs till sekreterare 

§3. Föregående minnesanteckningar läses upp, de ligger tillgängliga på Åsele skolas hemsida.  

§4 Information från enheterna. Förskoleklass går skola mån-ons detta år och är då med åk1-3. 

Förskoleklassen är även delvis på snödroppen. 

Åk 1-3 har gjort experiment på tekniken och tillverkat en lavalampa. 

Friluftsdag till Majtjärn med alla elever samt skolans kurator, Dan och rektor. Eleverna var mycket 

positiva efter dagen. Det har även genomförts en friluftsdag till scoutnästet den 8/10. Även det 

mycket uppskattat av eleverna än om många konstaterade att de hade behövt ta bättre skor. Fler 

friluftsdagar planeras under året. 

En elevkårsfond som legat kvar sedan länge har blivit utlöst och använd för att köpa diverse saker till 

skolan. Bland annat stångtennis, innebandybollar, kompasser samt ”timer” för att kunna se 

lektionstiden fortlöpa.  

Utvecklingssamtalen planeras att genomföras innan höstlovet. Kallelse kommer. 

§5. Information från rektorer.  

Anita informerar om att förskoleklassen nu är obligatorisk och räknas in i grundskolan som numera är 

10-årig. I förskoleklassen kommer kartläggningsmaterial användas för att tidigt kunna fånga upp 

elever med behov av särskilt stöd. Detta innefattar ämnena läsa-skriva-räkna. Det finns en garanti att 

alla elever ska uppnå en viss nivå innan åk3. 

De kommande planerna på ombyggnationer visas upp. Planen är att förskolan ska flyttas upp till 

skolbyggnaden. En ritning visas upp för hur det kanske kan komma att se ut. Fortfarande är det i 

planeringsstadiet och ska ses över av skyddsombud i nästa steg. Förutom förskolans lokaler kommer 

även kapprummet och hallen på skolan att förbättras, lärarrummet nere kommer att bli ett rum som 

eleverna kan använda istället. Skolgården kommer att ses över. Inhägnad för förskolans del och olika 

områden för skolans elever, en cykelbana, ny klätterställning m.m. Samiska förvaltningen har en 

grillkåta som mest troligt kommer att ställas upp på skolområdet. Väldigt positivt! Förhoppningen 

finns att byggnationerna kommer att starta till våren. 

Susanne informerar om en ny timplan för åk7 som utökar tiden för matematik och idrott.  

Språkvalet har för Fredrika eleverna inneburit tyska eller tre dagars skolgång/vecka i Åsele. 

Oroligheterna som varit på skolan har det ägnats mycket tid åt att hitta lösningar på. Det upplevs 

vara betydligt tryggare nu. 

Skolmaten har Yvonne Nordlander arbetat med att få en förbättring med. En salladsbar har kommit 

till vilket eleverna uppskattar mycket. I skolan har olika sätt provats för att få en positivare känsla 

kring matsituationen. Eleverna märker förbättringen. 



De äldre eleverna åker till Åsele på fredagar detta år, mycket bra på många sätt men Susanne 

påpekar att det inte är lätt schematekniskt.  

Skolan (gäller hela kommunen) har svårigheter att hålla budget då det krävs mer personal i 

grundskolan för att klara lagkraven som finns för de eleverna med rätt till stöd samt elever i 

förberedelseklass. Dock har politiken gett avslag på skolans begäran om extra medel. 

Stora problem finns i kommunen att hitta vikarier. Behörigheten hos den ordinarie personalen är 

dock mycket god! 

Susanne pratar om skolans stora problem att hantera saker som händer på fritiden. Detta MÅSTE 

ändras. Vårdnadshavare MÅSTE bli bättre på att ta sitt ansvar att hantera saker som sker utanför 

skoltid. Vårdnadshavare behöver bli medvetna om vad deras barn gör på internet och i sociala 

medier. Det är där det mesta händer. Hjälp barnen att veta hur man hanterar sociala medier på ett 

respektfullt sätt. Skolan är helt mobilfri och vårdnadshavare måste hjälpa skolan att inte eleverna 

använder mobilen på skoltid. Hjälp barnen att göra rätt.  

Har du som vårdnadshavare kontroll på vad dina barn gör på nätet? 

Våga fråga, våga kontrollera, våga begränsa. 

Jargongen i samhället är många gånger hård. Hjälp barnen hantera det genom att prata med dem om 

det. Exempelvis om porr som är väldigt lättillgängligt som enligt forskning barn i 12-13års ålder börjar 

titta på. I porren normaliseras våld och hotfullt språk.  

Länsstyrelsen har ett projekt ”En kommun fri från våld” som Åsele deltar i. 12/11 kommer det att 

vara en kvällsföreläsning som rekommenderas. Där medverkar föreningen ”Män”.  

V.43 genomförs nationella språkveckan, med fokus på minoritetsspråk, för vår del främst samiska. 

Aktiviteter kommer att finnas bl.a. på biblioteken. 

§6 HLR-utbildning för personal på Fredrika skola kommer att genomföras den29/10. 

§7. Mötet avslutas. 

 

  


