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Närvarande: Anki Björklund Jenny Tjernberg, Susanne Andersson, Katarina Östlund, Åsa 

Geijstedt, Anna Hedberg. 

Digitaliseringen i skolan. Skolans läroplan Lgr-11 är reviderad med ny skrivning om 

digitalisering. Det innebär t.ex. enligt utdraget nedan:   

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 

värdera information. Utbildningen (Skolan) ska därigenom ge eleverna förutsättningar att 

utveckla digital kompetens…  Lgr-11, rev. upplaga 2017 

För att underlätta implementeringen kring förändringarna har Skolverket tagit fram ett 

utbildningsmaterial riktat till pedagogerna. Detta kommer vi ta del av under vårterminen.  

Skolans pedagoger arbetar dock fortlöpande under läsåret med att sätta sig in i förändringarna 

och planera för hur vi möter upp styrdokumenten hos oss. Antalet laptops och iPads har redan 

utökats. Skolan har mer än en klassuppsättning laptops. Skolan har också en IT-strategi, en 

plan där det tydligt framgår hur skolan succesivt och med stigande ålder utvecklar elevernas 

IT-kunskaper.  

Frågor från klassrepresentanterna: 

 Är dungen i anslutning till skolgården på skolans mark? Skolan har sen årtionden sin 

grillplats i dungen. Marken ägs av privatperson. Eleverna får ej vara i dungen på raster 

och fritidstid men används av skolan, fritids och förskolan i uteverksamhet. Åsa tar 

kontakt med markägare för att se om han står kvar som markägare.  

 

 Samarbete förskola och skola? En fråga ställdes om samarbete skola-förskola finns 

vilket det gör som främst handlar om övergången från förskola till förskoleklass. 

  

 Oro på fotbollsplanen på rasterna?  Det har under en tid förekommit en del osämja och 

bråk på fotbollsplanen kring regler och domslut mm. Skolans personal har arbetat 

dagligen med att reda ut vad som hänt. För närvarande har personalen tillsammans 

med eleverna bestämt att ej spela regelrätt fotboll under en period. Detta för att 

undvika konflikter som dras med in i klassrummen och stör undervisningen. Istället 

spelas andra varianter på bollspel med fotboll. Hittills har det fungerat bra och antal et 

konflikter minskat. Fotbollsintresset på skolan är stort och arbetet med att stötta 

eleverna i fotbollspelandet fortsätter.  

 

/Sekreterare: Anna Hedberg 



 

 

 

 

Nästa möte måndagen den 13/11 kl.18-19 

 

 

 

 

 

 


