Föräldrarådsmöte - Högastensskolan, Helsingborg
Mötesprotokoll M3, 2017-12-04
Första siffran är rubriknummer, andra siffran är mötesnummer, tredje siffran är
löpnummer. Om en punkt är färdig markeras den med AVSLUTAT och tas bort i nästa
protokoll. Tillkommande kommentar under punkt markeras med mötesnummer Mx:
1. Mötets öppnande
1.2.1 Eftersom fd ordförande avgått öppnade rektor och sammankallande Liselotte Johansson
mötet med föräldrarådet klockan 18.00 den 4/12 och samtliga presenterade sig. Kallelse
har skett per mejl. Protokoll mejlas till närvarande+ kallade.
2. Närvarande
Anna Brand
Rickard Bondesson
Semone Sundberg
Michiel van der Gragt
Jenny Hennig
Jonas Hansson
Karin Ahlberg
Liselotte Johansson
Veronica Sjödin
Åke Roslund

åk 1-3a +6
åk 1-3b
åk 1-3
åk 1-3
åk 4
åk 7
åk 7
rektor
bitr.rektor
bitr.rektor

3. Godkännande av föregående mötes protokoll
3.2.1 Föregående protokoll ska ligga på skolans blogg www.högastensskolan.se samt på varje
klass blogg. M3: Fg protokoll diskuterades inte, frågor kvarstår som inte diskuterades.
4. Ordföranden har ordet
4.2.1 Föräldraråd ska hållas en gång per termin. Vid behov oftare.
4.2.2 Föräldrarådsrepresentant. På varje klass blogg bör det stå vem som är föräldrarådsrepresentant.
M3: mejladresser till representanter ska in på bloggen, men avkodat för mejlrobot.
4.3.1 Till ny ordförande valdes Michiel van der Gragt
4 Agenda från skolan
5.1.1 Ombyggnad. Idag går två klasser i paviljonger och skolan utnyttjar hemkunskap- och
tekniksalar på fd Norrehed. Högastensskolan är trångbodd men får inte hyra fler salar på
fd Norrehed. Planen är att riva Tättingen (byggnaden där F-klass och fritids finns idag)
och bygga en ny 2-plansbyggnad med 8 salar för bl a hemkunskap, NO och bild. En
omorganisation krävs och önskemål finns att F-3 samt fritids ska få plats i M-huset.
Tidsplan: Tättingen rivs efter skolavslutning 2017, nya byggnaden ska vara klar höst
2018. Utemiljön ska förbättras i samband med nybygget.
M2: Presentation av förslagshandling, en byggnad i två plan bestående av två
sammanlänkade fyrkanter belägen i sydvästra delen vid Tättingen med central entré mot
väster. NO, HK, TK, klassrum, wc, elevskåp och ped. tjänstehundrum. 20/6 ska Tättingen
rivas. Fritids ska vara på Råå södra i sommar. Ny byggnad ska vara klar till hösten 2018.
Under byggtiden: F-4+fritids i M-huset i ett år, därefter F-3+fritids. Heden ska under
byggtiden kunna nyttjas till rastaktiviteter. Om bygget tar mer än ett år ska skolan se över

5.1.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.3.1
5.3.2

5.3.3

möjlighet att anordna paviljonger. Under detta år tar skolan in 4 st 7:or mot 5 st 7:or i
vanliga fall. Detta för att inte förlora ekonomiskt på elevantal när nybyggnaden är klar.
Klasserna blir större pga samma elevantal, men stärks upp med ytterligare en lärare per
klass. 2018 får bedömning göras om klasserna ska bestå eller delas i 5 klasser.
Efter nybyggnaden är klar kan paviljonger sägas upp samt hyra av teknik- och
hemkunskapssalar på Norrehed kan avslutas. NO-sal kommer att flyttas till nybyggnad.
Norrehed ligger för nära Rusthållsgatan, som används för kemikalietransporter, för att få
vara skola igen.
M3: Nybygget följer tidsplanen. Byggnaden kommer att innehålla följande salar: 5 st
klassrum för 9:or, grupprum, hemkunskapssal och 2 st NO-salar för fysik, kemi, teknik.
Befintlig NO-sal blir bildsal. Klass 4 kommer att flyttas in till stora skolan från M-huset.
Omkring 20 elever tillkommer efter nybyggnaden är klar, det blir ca 570 elever på
skolan. Plats finns i matsal för ca 140 sittande förutom sittplatser i café. Gymnastiksal
bedöms klara elevantalet, då Råå södra skola numera har idrott på EloPak. Heden har till
en del inhängnats, men har inte behövts för raster.
Organisationen för innevarande år. Skolan har i dagsläget(2016) ca 530 elever, kö finns.
M2: Kösystem finns inte längre, alla platser fördelas genom relativ närområdesprincip.
Skolan tackar nej till elever pga fullt i klasserna. Bef elever behöver inte söka om plats.
Kameraövervakning. Kameror finns sen jul 2016 inomhus på skolan i allmänna
utrymmen samt NO- och musiksal. De är igång dygnet runt. Rektorn och de två bitr.
rektorerna har tillåtelse att se övervakningsmaterialet. Data sparas i två veckor.
Olweus. Skolan genomför Olweus-certifiering vartannat år. 5 ggr/år har lärarna
Olweusmöte, klasserna har Olweusråd varannan vecka. Enkät 2014-2016 visar att
mobbning minskat överlag, men ligger beroende på ålder och könsindelning runt 3-5%.
Elever känner sig utsatta i korridorer, på skolgård, sociala medier och i anslutning till
idrott mm.
Bli ditt bästa jag. Kommunen erbjuder gratis aktivitet för att få fler barn att röra på sig. 12
personer har kommit till skolan kl 11-13 vissa dagar för att aktivera åk 7-9. Nu hoppas
skolan på utökning ner i årskurserna.
M3: Finns på skolan tis + tor kl 9-13.
Sociala medier. Elever i de högre årskurserna har varit på föreläsning vad man ska tänka
på i olika sociala medier. Yngre elever har behov av liknande information. Föräldrar ska
få inbjudan till hösten till föreläsning om hur föräldrar och barn kan förhålla sig till olika
sociala medier.
M3: Inbjudan till personal och föräldrar kommer till våren 2018, föreläsare Lajks.
Personalen informerar därefter eleverna.
Öppet hus. 17/1-2018 hålls öppet hus kl 17-19. Vänder sig främst till blivande 6:or, 7:or,
F-klass och stadiebyte samt externa skolor. Information ska komma på hemsida, sajt och
blogg. Skolan visar upp bl a tillagningsköket.
Ekonomi. Lägre uppräkning av skolpeng till 2018 gör att skolorna får lägre budget.
Högasten kommer att behålla samma lärartäthet. På fråga om behöriga lärare på skolan:
en träslöjdslärare och en deltidstjänst hemkunskap är inte behöriga. Några på fritids är
fritidsledare i stället för fritidspedagoger, någon i F-klass är inte behörig lärare.
Programmering. Ligger från 2018 i läroplanen. Högastensskolan ligger långt framme.

6 Frågor och funderingar från föräldrar
6.1.1 Elektrogatan. Det är problem med bilar som ställer sig i infarter till brandgatorna samt att
vissa håller hög hastighet förbi skolan. Förslag att skolan försöker få igenom nya skyltar
samt målad markering i infarterna att parkering är förbjuden. Diskutera om det finns
möjlighet att få till permanent vägbula vid övergångsstället i väster samt provisoriska
gummi-vägbulor utanför skolan. VI BER SAMTLIGA FÖRÄLDRAR ATT
RESPEKTERA PARKERINGSFÖRBUD SAMT HASTIGHET. Information på olika
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språk kommer att delas ut från skolan till samtliga föräldrar.
M2: Skolan har kontaktat kommunala Trafikenheten, gatukontoret och polisen för att få
vägbulor, parkeringsförbud målat, trafikövervakning eller dyl. utan resultat.
Trafikenheten hänvisar till att fler föräldrar borde cykla, målning eller vägbula ser de inte
behov av. Bötfällning av felparkerade fordon hänvisar de till Securitas. Polisen säger att
mätt hastighet inte föranleder tätare kontroller. Diskussion vad som kan göras fortsätter.
Cykelställ belysning. Belysning skall vara förnyad denna vecka. Problem med
skadegörelse. Kommunen betalar inte vandalsäkra belysningsarmaturer.
M2: Cykelställ samt belysning jobbas med att förbättra.
Utemiljö M-huset. Önskemål om att rita upp bl a hopphagar mm. Det är lätt att utföra.
Övrig utemiljö runt M-huset ses över vid/efter nybyggnad.
M2: Ska utföras denna våren, även till stora skolan.
Skolavslutning. Omformning av skolavslutning så där även finns något för klass 4-6. Tas
upp på nästa möte.
Stipendier. Idag ges stipendier i bl a slöjd, idrott och musik. Fråga om att även ge i t ex
svenska, matte och fysik. Behöver inte vara knutet till betyg utan kan vara precis som i
bef stipendier till tex elev som utmärker sig att hjälpa sina klasskompisar i ämnet eller på
annat vis har gjort något speciellt i ämnet.
Kapprum fritids. Det har varit väldigt smutsigt i kapprummet på fritids i månader, man
kan skriva i smutsen på hyllorna. Skolan säger att 4 ggr/år storstädas lokalerna.
Dammsugning har utökats till 1 gång per vecka.
M3: Frågan kvarstår då M-husets korridorer är väldigt grusiga. Både elever och
personal går in med skor.
Omklädning gymnastik. Problem att äldre tjejer slänger ner de yngre barnens kläder på
golvet och i toaletten. Om det händer igen ska lärare/rektor kontaktas så man eventuellt
kan följa upp vem som gjort det.
M3: Idrottslärare stärker upp i omklädningsrummen. Killar ska inte gå in till gymnasikhallen via tjejernas korridor.
Duschar gymnastik. Problem att tjejer i högstadiet inte duschar eller inte anstränger sig på
gymnastiken för att slippa duscha. Skolan äger inte gymnastikavdelningen, men har enligt
bitr rektor Veronica Sjödin satt upp draperier i julas för att det ska vara möjligt att duscha
avskilt. Kommentar: detta stämmer inte, där finns inga draperier och har inte heller
funnits de senaste fyra åren. Förslag: att detta ordnas samt att frågan tas upp på nästa
föräldraråd igen.
M3: Skolan hänvisar att föräldrar får kontakta Idrottsservice för önskemål om
skärmväggar i duscharna. Lärarna ska fråga varför knappt några elever duschar i vissa
klasser. Det ingår i ämnet Idrott och hälsa.
Trygghetsteam. Tips om att Elinebergsskolan har ett trygghetsteam som verkar som
förebyggande stöd förutom vanlig skolpersonal. Skolan tackar för tips.
M3: Trygghetsvärd stärker upp på skolan kl 7:30-14:00 varje dag fram till sommaren.
Fritid Helsingborg finns på skolan mån+ons kl 11-13.
Otrygghet raster. Rastvärdar har utökats från 3 till 5 st på stora skolan. M-huset har flera
rastvärdar.
M3: M-huset har ca 7 pedagoger ute på rasterna.
Status M-husets inomhusluft (ombyggnad eller rivning/nybyggnad?) samt fungerar
övertrycket? Skolan har inga klara besked. Fastighetsförvaltningen diskuterar lösning
med skol- och fritidsförvaltningen.
1-3 åldersblandade klasser. Hur fungerar det, varför bedömer ni det lämpligt på
Högasten? Rapporter visar på 5% sämre resultat i Ma och språk i åldersblandade klasser
jämfört med traditionella klasser. Det verkar vara rörigare än en åldershomogen klass:
Lärare svarar att inga kunskapsskillnader märks och de har fått fin respons på
utvecklingssamtalen från föräldrar. Föräldrarna berättar att elever längtar till 4:an så de

slipper åldersblandningen. Man bör som förälder inte diskutera negativt om skolsystemet
i barnets närvaro på utvecklingssamtalet, vilket ev gjort att inte lärarna nåtts av kritiken
då. Några elever hinner inte sina egna uppgifter då de hjälper yngre elever hela lektionen.
Det kan vara svårare att hitta en kompis när 2/3 av klassen redan känner varandra när
man börjar 1:an och bara har ca 6 kompisar med sig från F-klass. Klassgemenskapen blir
möjligtvis sämre då 1/3 av klassen byts ut varje år.
Elever går igenom annan lektionssal till korridoren för att gå på wc, hämta saker, gå på
annan lektion. Ett år är lång tid av skolgången.
Kan något mer ämne vara ålderhomogent, eller vissa lektioner?
Föräldrarna önskar en utvärdering till våren.
Mellanstadiet ska inte vara åldersblandat enligt rektorn.
6.3.3 Stölder/snatteri/ordning. Coop har haft problem med elever från skolan, främst från åk 7.
Elever får från 7:an gå utanför skolans område. Coop har fått skolkatalog och kontaktar
föräldrar vid stök mm.
6.3.4 Föräldramöte. När föräldramöte (eller annat informationsmöte) har hållits önskas att
kortfattad information vad som diskuterats läggs in på bloggen för de som inte kunnat
närvara.
7 Mötets avslutande
7.2.1 Michiel förklarade mötet avslutat kl 19.30.
7.2.2 Nästa möte planeras till våren 2018. Föräldrarådsrepresentanterna samlar frågor från
respektive klass.
Protokollförare: Jenny Hennig

