
Skolråd Nyhemsskolan 7-9, 2022-08-30 

Närvarande: Amanda Eloff, Magnus Stark, Erik Anklev, Hanna Gustafsson, Terese Örnedal, Kristina Strand, 

Gunilla Malteskog, Michael Einarsson, Mattias Ahlqvist, Ida Maijala, Mirjam Lundmark, Jenny Serna Larsson   

 

1. Organisation 

Magnus förklarade delar av organisationen. Bland annat - Speciallärarna, 35:an (särskild 

undervisningsgrupp). Närvarostöd, en kommunal satsning inne på andra året. 

Fritidsledartjänsterna kommer att utökas till nästa läsår. 

 

2. Ekonomi 

Ekonomin är god och under kontroll 

 

3. Resultat 

Enkäter (stimulans och studiero/trygghet) visar, om än ögonblicksbilder, på OK resultat.  

Stimulans är ett svårt område. Finns en del oklarheter när det gäller omdömen och 

uppföljning då det varit svårt att hitta dem i Schoolsoft. Om det beror på ”systemfel” eller att 

de inte blivit gjorda gick inte att uttala sig om då alla omdömen som fanns tidigare har 

försvunnit (jakt pågår). 

Vi kom in på ämnessamtal där eleven (och föräldrar) får förtydligat vad som krävs för, av 

eleven, ett uttalat mål i ett visst ämne. 

 

Verksamhetsplanen för 22/23 delades ut (folder). Tre övergripande mål: 1) ökade 

kunskapsresultat, 2) ökad likvärdighet, 3) ökad nöjdhet/delaktighet/trygghet. För respektive 

område finns strategi beskrivet. 

 

4. Läget i korridorerna är bra.  

Det handlar mycket om att vuxennärvaro och det är alltid minst två vuxna ute under raster 

(ofta fler). Litet urval vad som är på gång (och som rullar) - pingisturnering, musikquiz, 

dansbandsfredag. 

Mobilförbudet fungerar bra. Ligger på en nivå på 90%+ och fortsätter jobba kontinuerligt. 

Minskningen av antalet kränkningar på sociala medier har minskat så pass mycket med 

mobilförbudet så det motiverar givetvis att förbudet kvarstår (inte ens diskussion kring detta) 

 

5. Skola & Hem 

Schoolsoft krånglar, en del är systemrelaterat och en del handhavande. Prov och 

inlämningsuppgifter ska alltid finnas i kalendern. Viktigt att återkoppla vid brister! 

Från och med 1 November gäller Schoolsoft som enda system. 



Vid frånvaro gäller Skola24. Det fördes en diskussion att kontakt med mentor (även om det 

egentligen inte krävs) kan vara bra i samband med frånvaro om det kan underlätta för eleven 

vid återkomst till skolan. 

 

 

6. Arbetsmiljö  

Nyhem har tilldelats 1 MSEK för att utveckla lärmiljö. Grupprum är i fokus, befintliga 

grupprum ska delas av och 7-10 extra grupprum skapas. 

Beslut har tagits att Tillfälliga träningsskolan ska placeras på Nyhem, start feb 2023!? Yta 

från eleverna kommer tas i anspråk. Förslag på “kompensation” för större likvärdighet 

gentemot t.ex Grosvad ska föreslås och drivas där elevrådet är en ytterst viktig part. 

 

7. Info från skolan 

Två personer från Karlstads Universitet ska under hösten gå igenom “allt”. De ska jobba mot 

styrgrupp samt grupper i skolan. Vid jul ska man ha kommit fram till olika 

förbättringsområden och presentera dem. Åtgärder ska arbetas med under VT2023. 

Svensklärare i årskurs 8 kommer jobba nära ett antal personer, från bl.a. Linköpings 

Universitet, i “Läsförståelsestrategi-projekt”. Ett långt och svårt ord i alla fall... 

Skolstarten har varit bra, bra klasser och relativt sett lugnt i korridorerna. 

 

8. Övrigt 

Mattias sitter med i Trafiksäkerhetskommittén, honom kan man kontakta om man har 

synpunkter eller förslag gällande trafiksäkerhet kring skolan. Vid följande diskussion 

framkom fråga kring körförbud i rondellen gäller fortfarande eller ej? Busschaufförer tycker 

det blir trångt i rundeln? Lite kort om parkeringsplatser.  

Det är “Övergripande kommunalt skolråd” den 18 okt 2022, som representanter från Nyhem 

utsågs Gunilla Malteskog och Kristina Strand. 

Fråga om förekomst av droger lyftes – det skolan gör att varje termin har man sökhund samt 

att man, vid misstanke, polisanmäler och meddelar målsman. Att det troligtvis förekommer 

var alla eniga om. 

 

Vid protokollet 

Michael Einarsson 


