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Anteckningar från Centralt brukarråd den 23 mars 

Närvarande: Representanter från Flatåsskolans SU grupp, 
Hultskolan,  Sisjöskolan, Hovåsskolan, Frölundaskolan, 
Lindåsskolan och rektor från Hovåsskolan och Skytteskolan

Vi börjar med en presentation av varandra. 

Paula Thomsen berättar om sitt arbete som pedagog i vårt centrala 
specialpedagogiska team (SPT) . Där arbetar hon med att stödja 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och 
mest med inriktning på elever med autism. Se bilaga ppt

Kort information kring en central grundskolenämnd som 
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad förväntas ta beslut om den 29 
mars med en genomförandeplan. Stadsledningskontoret har gjort 
förslag där en tidplan ingår och då är tanken att det skall vara igång 
till juli 2018. 
Omorganiseringen innebär att grundskolan kommer att ha en egen 
nämnd och så även för förskolan. 
Vi ser positivt på detta och hoppas stärka likvärdigheten i skolan 
för våra elever. Tanken är att man skall behålla så mycket 
kontinuitet som möjligt och rektorer och skolorna .

Sisjöskolan- Tidsplan för åk 4 platser på mottagande skola. 
Lindåsskolan- Glada för paviljonerna. Har haft en föräldraträff 
med bla Mini- Maria kring drogvaneundersökningen med 
föräldrarna men inte så många kom. 
Frölundaskolan- Vi önskar mer manualer för styrning av 
Hjärntorget för skolorna så det blir lättare att hitta. OC hör med 
IKT utvecklare om det finns. RUN-projeketet, de undrar om det 
kommer tillbaka? OC svarar att arbetet med förebyggande och 
hälsofrämjande elever är bredare. 



Skolan har en kompisdag den 20 april.
Hultskolan: Hur fungerar det med elevantal och budget? Hur kan 
Hultskolan fyllas på framöver. Vi ser att när stadsdelgränserna 
försvinner kan fler elever komma från det som idag är Västra 
Göteborg.
Skytteskolan: Fokus på utbyggnaden och hur löser man det med 
det som man är nöjda med idag när det är en liten skola. På ett 
föräldramöte pratade de om hur barnen spelar mycket själva och 
våldsamma spel som påverkar mer än vad vi kanske tror i lekar.
Flatåskolan: Säkerheten kring skolan. De är olika 
uppmärksamma, de som kör den tunga trafiken.

Nästa möte blir i september när höstterminen kommit igång.

Mvh 

Eva Petersson och Marie Sandstig


