
Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2018-02-26 

Plats:  Nyboskolans elevcafé 
Närvarande: Elin Schüler – rektor 
 Henrik Wester – fritidsledare 
 Jenny Högberg – fältassistent 
  12 st föräldrar 

Rektorn berättade: 
- Skolan är nu godkänd på alla punkter av Skolinspektionen. 
- Projekt ”Bästa skolan” (samarbete mellan Skolverket, Karlstad universitet och Tibro kommun) 
pågår. De lärare som skall vara handledare för sina kollegor utbildas under vårterminen. 
- Det är obligatoriskt för skolan att erbjuda lovskola för de elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte ha 
betyg så att de är behöriga till gymnasiet. I Tibro sker denna lovskola på sportlovet. 
- Föräldramöten för föräldrar som inte gått i svensk skola arrangeras. Tolkar kommer finnas. 
- Föräldramöte för åk 8 under mars månad, inför resa till Krakov. 
- Skolans timplan har ändrats, kommande läsår anpassas efter de nya riktlinjerna. 
- Hög andel av behöriga lärare på skolan och relativt liten rotation på lärartjänsterna. Till hösten finns 
en vakant tjänst i spanska samt ev. i svenska och engelska.  
- Två socialpedagoger skall projektanställas april-juni 2018 (ev. fortsättning i höst). De skall stötta 
”hemmasittare” med hög frånvaro (främst pga psykisk ohälsa) och finnas med i vissa klassrum, vara 
ögon och öron i korridorer och matsal. 
 
Fältassistenten berättade: 
- Lugnt denna period på året, snö och kyla minskar aktiviteten utomhus.  
- Den grupp av ungdomar som det finns en oro för är oförändrad i sin sammansättning och växer 
inte. 
- Tjänstemän och polis kommer genomföra sk trygghetsvandring, en inventering av vilka förändringar 
det finns behov av för att skapa mer trygghet utomhus i Tibro. Även skolungdomar kommer få lämna 
synpunkter. 
- Kommunen får stora ekonomiska bidrag till sommarlovsaktiviteter (ca 375 kkr) och aktiviteter på 
andra skollov (ca 400 kkr) av staten. Förslag på lämpliga aktiviteter mottages tacksamt av 
fältassistenterna och fritidsledare från föräldrar och elever. 
- För åk 9 är det under mars månad dags att söka feriepraktik, information finns på www.tibro.se 

Fritidsledaren berättade: 
- Många besökare i årskurs 6-7 på Dojan. En positiv och bra stämning råder. 
- De många inbrotten i elevlokalen gör att det inte finns tv-spel längre. Erbjuder biljard, pingis och 
sällskapsspel istället. Besöksantalet relativt lågt, det är inte trångt i elevlokalen. 

Övrigt från föräldrar: 
- Synpunkter om långa resandetider med skolbuss, ca en timme i varje riktning, vilket ger väldigt 
långa skoldagar och påverkar orken mycket. Restid i förhållande till avstånd mellan bostad och skola 
är orimlig. 
- Hur är språket i skolan? Rektor medveten om behovet att jobba med språk och värdegrund. 
- Föreläsningar om sociala medier efterlyses, för elever och för föräldrar. 
- Juicen på frukosten har nyligen bytts och den nya sorten smakar godis och är inte god. 
- Maten i matsalen tar ibland slut. Rektor svarar att huvudrätten ibland tar slut, men att det då finns 
andra alternativ. Detta sker ofta när huvudrätten är populär och alternativen upplevs då som tråkiga. 
 

Nästa möte med Nybos föräldrar är onsdag 18 april kl 18:30-20:00 i skolans elevcafé – välkomna! 

     /Cathrine Ansgar 


