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Aktivitetsplan Läsåret 2016 - 2017 
 

 
 
Möte med rektorerna/samarbete med skolan 
  

Likabehandlingsplan  Sammanställning av synpunkterna 
inskickade till rektorerna 2017-01-22 

 Dokumentet finns på hemsidan 

 Sammanställningen skickad återigen 
2017-09-10 

Satsning på måluppfyllnad för högstadiet 

 Trivselregler 
 

 Arbetet följs upp i samband med möten 
med rektorerna. 

 Uppdaterad info läggs upp på hemsidan. 

 Diskuterades med rektorerna 2017-09-
08 

Drogföreläsning  Ska samordnas med föreläsning även för 
lärarna. Avvaktar datum från 
skolledning. Tas upp vid nästa 
rektorsmöte. 

Mejllistor till föräldrar från skolan  Tas upp vid nästa rektorsmöte hur vi 
kan gå vidare med detta. 

Inloggning på Hjärntorget för 
informationsspridning 
tillföräldrar/vårdnadshavare. 

 Status? Tas upp vid nästa rektorsmöte. 

Samverkansmöte mellan lärare, elever, 
skolledning och föräldrar för att diskutera 
fram regler för användandet av apparater 
under skoltid. 

 Samverkansaktivitet med lärare 

 Tas upp vid nästa rektorsmöte hur vi 
kan gå vidare med detta. 

 From vecka 8 är det mobilförbud på 
mellanstadiet. 

 Diskuterades 2017-09-08 

Frölundaskolans dag 

 Typ karneval, grillning mm 
 Ny punkt. 

 Tas upp vid nästa rektorsmöte. 

 Utförd VT 2017. 

Klassrepresentanter 
 

 Ny punkt. 

 Tas upp vid nästa rektorsmöte. 

Skolans webbsida, hur kan föreningen lyftas 
fram 
 

 Status? Tas upp vid nästa rektorsmöte. 

Skolbibliotek 
 

 Ny punkt. 

 Tas upp vid nästa rektorsmöte. 

 Diskuterades 2017-09-08 
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Projekt Eldsjäl, Våga Vara Dig Själv - Del 2 
  

Stipendie Eldsjäl 
Likabehandlingsarbete 
Arbete mot kränkningar, utanförskap mm. 

 Arbetet planeras ihop med skolan och 
Göteborgs Stad Fritid. 

 Uppdaterad info på hemsidan. 

 Diskuterades igen med rektorerna 2017-
09-08 

Kompisdag på Frölundaskolan för alla elever 
inkl. särskolan (ca 600 elever) 

 Planerad till 20 april. 

 Grupper á 10 elever, utföra 
sammarbetsövningar. 

 Aktiviteten utförd 2017-04-20 

Bioteater för F-åk 3 + särskola 

 Frölunda Kulturhus 

 Hur man är en bra kompis 

 Aktiviteten utförd februari 2017. 

Aktivitet för åk 4-9 

 Eleverna indelade i grupper 

 Workshop om kränkningar, utanförskap 
mm. 

 Hur man är en bra kompis 

 Teatergrupp med forumspel 

 Arbete pågår för att få till en aktivitet. 

Aktivitet med föräldrar/vårdnadshavare  Gunnel SSPF 

 Föreläsning av Gunnel kring 
Föräldraskap. 

 Aktivitet utförd 2017-05-11 

Uppföljning 

 ”Belöningssystem” för bra kompisanda 
  

  

 
 
 

Skolmiljö 
  

Frågor gällande inre och yttre skolmiljö  Sammanställning på synpunkter 
inskickade till skolledning 2017-01-16 

 Följs upp separat med skolledningen. 

 Information finns på hemsidan. 

 Sammanställning inskickad ytterligare 
en gång 2017-05-15 
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Centrala Brukarrådet 
  

Möte ”Centralt Brukarråd” 

 Möte med Enhetschefer inom 
Askim/Frölunda/Högsbo samt 
föräldrarepresentanter från skolor inom 
stadsdelen 

Föreningen har deltagit i samtliga möten 

 2016-09-29 

 2017-01-24 

 2017-03-23 

  

 
 

Projekt Hjärntorget (förbättringsarbete) 
  

Projekt Hjärntorget – utvecklingsarbete för 
att öka användarvänlighet mm. 

 Hur Hjärntorget ska användas 

 Struktur info/dokument 

 Togs åter upp på Centrala Brukarrådet 
23/3-2017. 

 Diskuterades med rektorerna 2017-09-
08. 

  

 
 

Aktiviteter med föräldrar/vårdnadshavare 
  

Aktivitet med föräldrar 

 Genomgång Likabehandlingsplanen 

 Glögg, Fika, Julpyssel 

 Aktivitet utförd 2016-12-08 

Drogföreläsning, Tullverket  Drogföreläsning av Mini Maria på 
Frölunda Kulturhus 2017-03-01. 

Gemenskapsaktiviteter med föräldrar och 
barn. 

 Flera aktiviteter tillsammans med 
fritidsgården Linden med lekar, fika, 
grillning. 

 Aktiviteter utförda 2017-04-06, 2017-
06-14. 

Avslutningsaktivitet tillsammans med 
Fritidsgårdarna på skolavslutningsdagen 

 Aktivitet i Positivparken. 

 Eleverna anordnar, lekar, grillning, fika, 
umgås. 

 Aktivitet utförd 2017-06-14 

Aktivitet med skolledning/personal/föräldrar 

 Måluppfyllelse 

 Trivselregler 

 Kommunikation 
Likabehandlingsarbetet 

 Aktivitet utförd 2017-09-26 

Familjestödteamet  Närvarande i samband med Öppet Hus 
HT 2016 och Föräldramöte HT 2017. 

Pingis, Top Speed  

Bjuda in områdespolisen  

COOPE  

Hälsosamordnare - Alan Dale  



Frölundaskolans Föräldraförening  Aktivitetsplan Läsåret 2016 - 2017 

4/5 
 

  

Skolmaten 
  

Samtal med Bamba angående skolmaten  Punkten ska återupptas. 

  

 
 
 

Sammarbete med "Externa" Föreningar 
  

Föreningskonferenser inom Göteborgs Stad 

 Trygghet i stadsdelen 
 Trygghetskonferens med Göteborgs 

Stad. 

 Inbjudan av Socialdemokraterna till 
trygghetssamtal. 2 möten 

 Träff med Stefan Löven, gällande 
trygghetsarbetet i staden. 

Samarbete med föräldraråd från andra 
skolor i vår stadsdel 

 Flatåsskolan 

 Föreningen har deltagit i ett Brukarråd 
på Flatåsskolan. 

Kulturskolan  

Samarbete Göteborgs Stad Fritid (Shapol)  Flera möten har hållits samt aktiviteter 
tillsammans. 

Hälsoteket  Utbildning Hälsoguide 

 Olika Föreläsningar + aktiviteter (info på 
vår hemsida) 

 Deltagande på Öppet Hus. 

Fokus Frölunda, förening för föreningar  

  

 
 

Kommunikation 
  

Hemsidan 

 Info poddar 
 Hemsidan uppdateras ständigt med ny 

information. 

Översättning  Uppstart av arbete med översättning av 
information på hemsidan + vissa 
mailutskick. 

Hjärntorget  Diskuterats ofta med skolledningen, 
arbete pågår med förbättring. 

Mejlutskick  Arbete pågår med att samla fler 
mailadresser. 

Facebook grupp  
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Övrigt 
  

Hälsoguide utbildning  3 personer från föreningen har deltagit i 
utbildningen. 

Positivparkens dag  2017-06-10, Föreningen deltog. 

Midsommarfirande  Föreningen deltog. 

Öppet Hus  2016-10-25, utfört. 

 2017-10-24, utfört. 

  
 
 


