
Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2020-02-25 
Plats:  Nyboskolans personalrum 
Närvarande: Mariethe Magnehed och Ann-Sofie Nylin – rektor och biträdande rektor 
 Helen Axelsson– fritidsledare 
 Helena Lövgren – fältassistent 
  Emma xxx – socialpedagogstudent (praktiserar hos fältassistenterna) 
  12 st föräldrar 

Fritidsledaren berättade: 
o Att fritidsledarna är mer i elevcafét istället för i elevlokalen är lyckat, de når fler elever med aktiviteter 

som främjar rörelse och kreativitet. När elevlokalen är öppen finns alltid minst en vuxen där. 
Aktiviteter som erbjuds är spel, kortlek, pyssel, innebandy, fotboll, basket. Torsdagar i sporthallen. 

o Elevcafét bemannas enligt rullande schema av skolpersonal och fritidsledare. 
o Ett samarbete med Tibro Motorhistoriska har startat en ”skruva-bil-grupp” för ungdomar. 
o Lördag 29/2 kl 18-22 är det sportlördag på bowlingen, prova bowling eller shuffleboard. 
o ”Sista natten med gänget” för åk 9 arrangeras i år fredag 5/6 (en vecka innan vår skolavslutning).  

Ev. kommer något lokalt arrangeras i Tibro för åk 9 fredag 12/6. 
 

Fältassistenten berättade: 
o Tonårsföräldrautbildningen Komet pågår nu, ny omgång erbjuds i höst. 
o Fältassistenterna är med i skolans elevcafé vid lunchtid på fredagar. 
o Vill gärna ha information om var fester och annat planeras för/av ungdomar. Kontakt via ”Fältarna Tibro” 

på Facebook eller //tibro.se/Kultur-fritid-och-idrott/Ung-i-Tibro/Faltassistenter/.  

Rektorerna berättade: 
o Presentation av Mariethe som är ny rektor. 
o Skolans innergård har fått ny ytterbelysning  ingen skadegörelse har skett där (ett problem tidigare). 
o Nationella prov pågår för åk 6 och 9. 
o Förvaltningen omorganiseras, all administration (Annika och Hanna) centreras till kommunhuset. 
o SYV (studie-och yrkesvägledning) kommer sitta i kommunhuset. Resurserna inför gymnasieval i åk 9 

utökas, eleverna möter SYV i skolan. 
o Sjukanmälan görs via Infomentor eller telefonsvarare, valfritt. 
o Problemen med dåligt uppförande i stora ungdomsgäng på City Livs har inte avtagit. Det skräpas även ner 

mycket på gångväg mellan skolan och City Livs. 
o Studieresa till Krakow för åk 9 (nuvarande åk 8) i höst skall genomföras. 
o Nästa läsår är det 25% färre elever på skolan, pga att inga nya 6:or börjar skolan  ny lärarorganisation. 

Planen är tre arbetslag med 2 klasser i varje årskurs per arbetslag. Särskolan blir ett arbetslag och 
introduktionsprogram IM ett arbetslag. Målet är att varje arbetslag skall ansvara för sina elevers hela 
skoldag, arbeta tightare tillsammans. Arbetet kommer delas upp i drift (=vardagen) och utveckling 
(=förändring, utveckling och förbättring). Mål för elevhälsan är att arbeta främjande i gruppen innan 
problem uppstår, istället för som nu främst lösa problem på individnivå. 

Övrigt från föräldrar: 
o Påtalas att läraroro inför förändrad lärarorganisation förs från vissa lärare vidare till eleverna. 
o ”Möjligheternas värld” där teknikutbildningar på gymnasienivå presenteras för åk 8 genomförs i Skövde 

vecka 13. Ett mycket bra arrangemang som Tibros elever borde få delta i.  
o Finns det läxhjälp? Ja det finns det på samma sätt som i höstas, ingen förändring har skett. 
o Tips till fältassistenterna att det är ett tillhåll av ungdomar bakom brandstationen. 
o Fråga om drogsituationen: Ser bra ut enligt CAN-enkät 2019, men attityden till droger är mer positiv. Ökad 

droganvändning och ökat spel om pengar ett problem bland unga vuxna (äldre än högstadiet). 
o En hård och hänsynslös jargong i ord och bild via sociala medier mycket vanligt. Prata med era ungdomar 

om tonen. Det man inte säger till någon ”öga mot öga” skall inte heller skrivas är en bra riktlinje. 
o Provschema som stämmer efterlyses. 

 
Nästa träff är torsdag 7 maj, välkomna! // Cathrine Ansgar 


