
Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2018-04-18 

Plats:  Nyboskolans personalrum 
Närvarande: Margareta Gustafsson – rektor 
 Henrik Wester – fritidsledare 
 Jenny Högberg – fältassistent 
  9 st föräldrar 

Fritidsledaren berättade: 
- Planering inför sommarens lovverksamhet pågår. Dessa aktiviteter finansieras genom bidrag från 
socialstyrelsen och är kostnadsfria för deltagarna. 
- I närtid genomförs följande arrangemang: Liseberg 30/4, en fotbollscup, Ösjönäs 11/5 med Wild-kids-tema 
samt 15/6 Sommarland för åk 9. 
- Besöksantal i elevlokalen har ökat något och är tillbaka på normal nivå. 

Fältassistenten berättade: 
- Brev har skickats ut till nattvandrarna, datum från crusingen till matfestivalen fördelade. 
- Tips om fester och andra aktiviteter tas tacksamt emot från oss föräldrar. 
- Funderingar över drogsituationen, tycker sig höra nya namn i kretsar där droger förekommer. De vana 
droganvändarna tar olika sorters droger, tar vad de kommer över. Stor variation gällande droger i olika 
umgängeskretsar, stor förekomst i vissa och inga droger alls i andra. Drogenkät genomförd i åk 7-9, resultatet 
sammanställs innan sommaren. 
- Funderingar om Skattegårdens näridrottsplats nu när utesäsongen är igång. 2017 var det med hög 
användningsfrekvens (i grunden positivt, då det visar att den fyller ett viktigt behov) vilket även ledde till 
problem med hög ljudnivå och förstörelse. Fältassistenterna ser att behoven är stora vid näridrottsplatsen, 
men pga att idrottsplatsen organisatoriskt inom kommunen ligger under socialtjänsten och fältassistenterna 
arbetar under Kultur och Fritid så ingår inte idrottsplatsen i fältassistenternas uppdrag. (Politiskt beslut om 
den organisationen). 

Rektorn berättade: 
- Nationella prov pågår i åk 6 och 9 på nationellt bestämda dagar, detta påverkar schemaläggningen.  
- Tre socialpedagoger (de saknar den formella utbildningen, men har god kännedom om Tibro) har 
projektanställts april-juni. Arbetsuppgifterna handlar om att stötta ”hemmasittare” med hög frånvaro (främst 
pga psykisk ohälsa) och finnas med i vissa klassrum, vara ögon och öron i korridorer och matsal. Projektet 
finansieras av statliga pengar, förhoppningen är att få fortsätta med projektet i höst. 
- Kyrkornas projekt med elevcoacher är avslutat. Nu besöker två ungdomspastorer från två kyrkor skolan ett 
par timmar en dag/vecka, de rör sig bland eleverna under raster. 
- Läsår 2018-19 kommer åk 6 omfatta sex klasser, åk 7 fem klasser, åk 8 sex klasser och åk 9 fem klasser. 
- Ett antal lediga tjänster finns ute inför nästa läsår, ansökningar från behöriga sökande har inkommit. Inget 
är låst ännu, men det finns en god förhoppning om att kunna fylla tjänsterna. 
- I oktober 2018 åker åk 8 till Krakov under temat ”Alla människors lika värde”.  
- Lovskola erbjuds två veckor i juni för dem som har betyget F, främst i matte, svenska och engelska. Målet är 
att öka möjligheten att nå godkänt betyg. 
- Juice vid frukost som inte var god har bytts ut. (Synpunkt från förra mötet med Nybos Föräldrar) 
- Från matrådet 18/4:  
   * Försöker minska matsvinnet, matresterna som slängs vägs därför. Senaste månaden i snitt 10 kg/dag  
      (=30 portioner). Målet är att komma ner under 4 kg/dag, belönas med en efterrätt om målet nås. 
   * Olika åsikter om kokt potatis, därför serveras den ibland med skal och ibland utan skal. 



Övrigt från föräldrar: 
- Åk 8:s besök på Möjligheternas värld var positivt, men vissa elever hade trott att de skulle besöka Balthazar 
och inte uppfattat att det var en mässa om teknikutbildningar förlagd till Balthazars lokaler. 
- Fråga till Jenny om man vågar låta barnen vara i actionparken. Hon svarade att på dagtid och tidig kväll är 
det oftast ok. Men säsongen drar ju igång nu, vet ännu inte hur miljön blir i år. 
- Artikel i SLA om elever som deltager i mattetävlingen Pythagoras Quest. Fråga ställdes till Margareta varför 
inte Nyboskolan deltar i den typen av tävlingar för att utmana högpresterande elever. Margareta tar med 
frågan till mattelärarna. 
- Resonemang om klimat och språkbruk på skolan. Summerades med att återkommande värdegrundsarbete 
är viktigt.  

    // Cathrine Ansgar 


