
 
 
 
 
 
 

Föräldraråd 23/1-17 
Närvarande: Maricha Asplund, Shipe Beciri, Ulf Karlsson, Christina Bergström, Jonas 

Larsen, Jenny Larsen (ordförande i BUN), Roger Ödebrink (vice ordförande i BUN), Johnny 

Johansson (utredare på BUN-förvaltningen), Helen Kähr (rektor) 

 

Dagordning 

 Lokalplan 

 Övrigt 

 
Historik kring lokalplan 
Demografin ökar i Vaggeryds kommun och en lokalplansutredning inleddes 2015 med 

återremiss 2016. Lokalplanen beslutades 20160530. 

 

Beslut av lokalplan i södra kommundelen 
Klevshult år f-3 

Åker skola år 4-6 

Sörgårdsskolan år f-3 

Fågelforsskolan år 4-6 

Fågelforsskolan år 7-9 

Ny enhet i centrala Skillingaryd f-3 

 

För varje projekt kommer beslut av finansiering tas av kommunstyrelsen.  

 

Arbetsmiljöåtgärder 
Flera arbetsmiljöåtgärder behandlas i lokalplanen och finns med i lokalplanens beslut. 

Genomförandet av lokalplanen kommer att ta tid varför många arbetsmiljöproblem måste 

lyftas separat och genomföras innan lokalplanens genomförande. 

 

Underhåll av skolan och arbetsmiljöärenden är en långsam process och frågan är i vilken grad 

högsta ledning, kommunfullmäktige är insatt i pågående/kommande underhållsärende och 

arbetsmiljöåtgärder på Fågelforsskolan 6-9.  

 

BUN´s politiker är väl insatt och driver arbetsmiljöärenden. 

 

Det är även viktigt att underhåll sker trots nyinvestering i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ventilation 
Ett problem vid tillbyggnad är att ventilation inte alltid fungerar optimalt. På Fågelforsskolan 

har tillbyggnader skett under årens lopp. 

Arbetsmiljöverket la ett föreläggande med vite på Fågelforsskolan 6-9´s ventilation men 

kommunsledning och troligen även kommunstyrelsen väljer inte åtgärda problemet utan 

överklagar beslutet om föreläggandet till förvaltningsrätten. Inget utslag har kommit ännu och 

vi vet inte när det kommer. I överklagan anvisas att skolan fram tills skolan renoveras har 

verksamheten fått råden av fastighetsenheten att anpassa antalet elever i rummen till 

rekommenderad personbelastning (dvs ventilationskapaciteten), ha kortare lektioner med 

längre mellanliggande raster och öppna fönster för vädring under rasterna. 

Rektor informerar om att hon inte har budget för att göra mindre och därmed flera klasser 

eller kan ha längre raster eftersom skoldagen måste harmoniera med övriga skolors 

skolskjutsar. 

 

Beslut 
Föräldrarådet träffas återigen måndagen den 20/2 kl 18:00 och skriver ihop en skrivelse med 

fokus på skolans ventilation riktad till kommunstyrelsen/kommunledningen.  

 

Övrigt 
 
Skolans policy - antal prov per vecka 
Eleverna ska ha max två prov per vecka, eller ett prov samt en inlämning. En policy som är 

riktlinjer för skolan. 

 

Kommunikationsvägar mellan skola och hem 
Föräldrarådsrepresentanterna saknar Agora och önskar att skolan hittar en bra lösning för 

samtliga klasser, skola och hem. 

 

Protokoll 
Föräldrarådsprotokollet läggs ut på hemsidan och skickas hem till representanterna via brev. 

 

 

 

Vid pennan! 

 

Helen Kähr 

 

 

 
 
 
 
 
 


