
Samråd 16/5 
Närvarande: 
Jessica Nilsson Fsk 
Ulf Campar åk 2 
Karin Theren åk 1 
Christer Stålhandske Fsk 
Anna Nyström åk 5 
Alesandra Sagna åk 2 
Lou L Jenå Lärare 
Maria Håkansson Rektor 
Kitty Hagen Nerini Fritidspedagog 
 
Inget togs upp från föregående protokoll. 
 
Reflektioner kring trygghetsvandringen- Syfte att få politiker att träffa 
bybor och jobba för att skapa trygghet. 
Finns för tillfället extra bevakning pga av mycket bränder i Eslöv. Flyinge 
upplevs som tryggt, pratades om belysning på en del ställe och om silon 
bakom plantshopen som kan vara olämplig om barn tar sig in. 
 
Rättighetsbaserad skola 
Sju skolor i Sverige har varit pilotskolor varav en i Eslöv. Jobbar med 
anknytning till barnkonventionen. Syftet är att alla ska känna till sina och 
andras rättigheter som ska leda till bl.a. färre kränkningar. Under veckan 
har det gjorts en undersökning som heter nollmätningar i Flyinge. Detta 
arbete påbörjas sedan till hösten och ska fortsätta i framtiden. 
 
Elevenkäten som gjorts i åk 3-6 har lärarna fått tillbaka för att diskutera 
svaren med eleverna. Det framkom bl.a. att det är för lite variation på 
maten vilket tidigare inte upplevts. 
 
Kuratorn håller i förebyggande lektioner där man pratar om 
nätanvändning, kamratrelationer etc. Det är olika teman i varje årskurs. 
Tyvärr har det blivit mer problem med tråkiga händelser på sociala medier 
som påverkar elever på skolan. 
Föräldrarepresentanterna menar att detta får bli föräldrarnas ansvar. Ett 
förslag är att föräldrarepresentanterna skickar ut mail till respektive klass. 
Ett föräldramöte till hösten? 
  
Ska det fortsätta vara möte med tema? Bjuda in psykologer, kurator etc. 
Ska man bara ha stora föräldramötet? 
Vår gemensamma uppfattning i dagsläget är att det ska fortsätta med tema 
möte, ev. bjuda in barnen för att locka fler föräldrar? 
Vi skickar ut mail till föräldrarna o ber om respons, sedan sammanställer vi 
och skickar till Maria. 
 



Öppet hus diskuteras, bör det vara en eller två dagar, och vår 
gemensamma uppfattning är att behålla 2 dagar för fler ska ha möjlighet 
att komma. 
 
Mycket händer nu på skolan innan avslutning, 6:orna har hemkunskap, 
5:orna har växtprojekt, 4:orna bio, 3:an o 2:an cirkus och skåneresa, 2:orna 
ska även sjunga i kör på kulturskolan, 1:an jobbar med bondgården och 
förskolan får besök av nästa termins förskoleklass. 
4 juni Aktivitetsdag (vår dag) och 12 juni brännbollsdag. 
Fritids fortsätter med barnens val och har mycket uteaktivitet med leklådor 
såsom, lakanslådan, cirkuslådan, verktygslådan och vattenlekslådan. 
 
Matrådet jobbar med vår dag och ska få besök av dietist och kostchef. 
 
Nationella prov har gått bra. 
 
Språkval kommer vara det enda som 6:orna ska till på Ölyckeskolan 
 
Saker som kommit upp från föräldrar 
 
Rå jargong i f-klassen, ett gäng elever som exkluderar och har dåligt språk. 
Barn känner sig utanför, viktigt att få stopp på det nu. 
Mycket svordomar på skolan, enligt eleverna kommer det från föräldrarna. 
Många föräldrar känner sig frustrerade och de upplever att de inte får 
tillräcklig information från lärarna vid konfliketer. 
 
Samrådet undrar om man kan man engagera föräldrarna mer för att få mer 
respekt av barnen för sakers värde och för att lyssna när man blir tillsagd? 
Vi måste få barn att sluta haka på kedjan för att få stopp på tråkigt språk, 
mobbing etc. 
 
Skolan har redan idag nolltolerans mot dåligt språk och arbetar dagligen 
med dessa frågor. Skolan arbetar efter likabehandlingsplanen samt att 
skolans plan inför hösten är att alla elever ska arbeta med 
rättighetsbaserad skola. 
 
Föräldrar i samrådet vill få mer tid att diskutera frågor som uppkommer 
och mindre info rektorn föreslår att mötena framöver delas så att det blir 1 
timme info och sedan 1 timme åt frågor och diskussioner.  
 
Hur ser planen för utbyggnad av skolan ut? och då får man vända sig till 
fastighetsförvaltningen 
 
 
Vid Pennan 
Jessika Nilsson 
  



 


