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Anteckningar från centralt brukarråd den 
24 januari. 

 

Närvarande: Representanter från Hultskolan, Sisjöskolan, Askimskolan, 

Frölundaskolan, Flatåsskolan, Skytteskolan och Flatåsskolan SU grupp. Rektor från 

Hovåsskolan F-6 och Skytteskolan. 
 

 Matilda Brinck-Larsen anställd som enhetschef i Göteborgs Stad på Social 

resursförvaltning för mottagande av nyanlända och engagerad förälder och 

familjehemsförälder berättar om arbetet med att stärka föräldraengagemanget 

hos oss som föräldrar och vuxna .  

 

Vikten av att våga vara vuxen men ändå inte tro att vi kan lösa alla problem. Vi 

skall våga ta mandat i barn och ungdomars liv. Om vi gör det i högre grad så 

avlastar vi de skyddsfunktioner som samhället har idag som skola och 

socialtjänst. Vad kan jag göra? Gräv där du står och se om det finns någon i din 

omvärld, på ditt barns klasslista och ge uppmärksamhet till som inte har det. 

Forskning visar att en vuxen räcker för att rädda ett barn/ungdom om man får 

en relation och kontakt. Matilda beskriver sin bakgrund och nuvarande arbete 

med nyanlända och beskriver också vikten av att vi vågar vara föräldrar och 

vuxna. Barn och ungdomar mår bra av att vi vuxna sätter gränser för dem. Hon 

berättar också om när de startade nytt boende för ensamkommande i Kärra och 

hur de boende reagerade och hur man bemästrar sin rädsla för att ta emot det 

nya som detta innebär. Hon beskriver också att vi behöver stödja våra barn och 

ungdomar i högre grad och särskilt de som inte har någon vuxen som hjälper 

dem. Om alla vi vuxna tog hand om/hjälpte en ungdom eller ett barn så skulle 

många få stöd som räcker för att få en bättre chans i livet. Matilda avlutade 

med att berätta om sitt ideella med ungdomar som håller till i femmanhuset och 

som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Hon beskrev hur man kan 

vara med och göra skillnad i det lilla för dessa ungdomar som också leder till 

att de inte hamnar i händerna på den delen av samhället som är mer kriminellt 

belastad.  

 

 Riktlinjer och prioriteringsordning vid ansökan till grundskola, för 

Årskurs 1-9 
Den 15 december 2017 tog nämnden i AFH beslut om denna nya ordning. 

Bakgrunden är att vi har två skolor som berörs av dessa regler då det gäller vid 

byte av skolenhet. Förvaltningen  behöver därför en rättsäker hantering av 
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ansökan till klass i åk 4 och inte självklart att det finns plats för alla som vill  

gå på en skola som är attraktiv. Därför måste vi ha en urvalsordning. Först ut är 

Sisjöskolan F-3 och Västerhedsskolan F-3 och i framtiden tror vi att det kan 

beröra fler skolor men inte här och nu. PP bilder som bilaga till 

anteckningarna. 

 

 Rapport från Brukarråden 

 

Askimskolan och Sisjöskolan:  Cykelställ ? Kan man få hjälp med att 

finansiering för att uppmuntra skolans elever att motionera. OC hänvisar till LF 

i första hand. Budgetåtstramning? Vad kan rektor göra för att få mer pengar? 

OC delar ut de pengar de har och kan stödja rektorerna i arbetet där det blir 

stora konsekvenser men inte direkt dela ut mer pengar som det ser ut idag.  

 

Frölundaskolan: Vad händer med satsningar på nya skolan? Vill ha en 

drogföreläsning och kommer då bjuda in era andra skolor i området. 

 

Flatåsskolan: Vill bjuda in Frölundaskolan till sitt nästa brukarråd. 

 

 

Nästa brukarråd är den 23 mars 17.30-19.00 och förslag på innehåll är barn 

som har diagnos inom  autismspektrat och Göteborgs Stad nya skolutredning 

om central skolnämn och betydelsen av det. 

 

 

 

 

Mvh 

Eva Petersson och Marie Sandstig 

Områdescheferskola/Grundsärskola 


