
                                                                                                                    

 Barn- och utbildningsförvaltningen               
 Hälsinggårdsskolan      2018-10-18                                                         

                                                                  
         
Skolsamråd för Hälsinggårdsskolan åk 7-9

Torsdag den 18 oktober kl. 18.00-19.30 
         

Närvarande:
Teed Sundberg, 8b och 9e
Sara Almqvist 8a och 8b
Erika Hartikainen 8b
Wictoria Smeds 8d
Bert-Ola Berndtsson 7b
Inger Svensson 9b
Martin Malm 7d
Sara Ekhammer 7a
Annelie Fredén 8e och 9e
Maria Ekelöf 7c
Sara Frost 7e
Katrin Fredriksson 8c
Anette Blomqvist, rektor
Karin Wahlén, bitr rektor
 
Utdelning av Chromebooks för åk 8 och åk 9
Under de närmaste veckorna kommer Chromebooks att delas ut till samtliga elever i 
åk 8 och åk 9. Avtal har skickats ut tidigare. Åk 9 kommer få lämna in sina 
Chroomebooks i juni. 

Ökad skadegörelse på skolan
Skadegörelsen på skolan har ökat, t ex har det varit förstörelse på de nya möblerna på
Fritidsgården och viss skadegörelse i omklädningsrummen i idrottshallen. 

Värdegrundsord och konsekvenser
Värdegrundsord på skolan är glädje, trygghet, respekt och ansvar. Dessa ord ska 
kopplas till ordningsreglerna och elevrådsrepresentanterna har fått i uppgift att gå 
igenom ordningsreglerna i sina respektive klasser. Anette berättar om arbetet kring 
värdegrundsorden och hur eleverna är delaktiga i processen. Konsekvenser gås 
igenom och vad som händer om ordningsreglerna inte följs. 



                                                                                                                    

Policy för trygghet mot kränkande behandling
En gemensam policy har tagits fram av Barn- och utbildningsförvaltningen för 
trygghet mot kränkande behandling, där framgår riktlinjer för en ökad trygghet för 
eleverna. 

Resultat enkäter våren 2018
En gång varje år utkommer enkäter som elever och vårdnadshavare ska svara på. 
Enkäten som genomfördes under vårterminen 2018 var det ca 130 vårdnadshavare 
som svarade och ca 220 elever som svarade. Fjolårets åk 7 har fick svara på en 
elevhälsoenkät och trivseln på skolan är hög och flertalet känner sig lugn och trygg 
inför skoldagen. 

          Övriga frågor
          Går det ut information om att det finns stöd för föräldrar att få genom Dialogen? 

Skolan ger ut information som kommer från Dialogen. Detta kommer även lyftas i 
forum för Tillsammans för varje barn.

          Frågan om det ges droginformation till eleverna ställdes och inom ämnet NO ges 
information kring droger. 

          Det ryktas om att det finns elever som bär kniv på skolan. Om skolpersonal får 
kännedom om detta så kontaktas berörd vårdnadshavare.  

Vid anteckningarna//  
        

Karin Wahlén


