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§1. Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.
§2. Dagordningen godkänns.
§3. Närvarande mötesdeltagare presenterar sig.
§4. Föregående protokoll läses kortfattat upp av ordförande och vissa punkter
meddelar rektor att han återkommer till under detta möte.
§5. Besök av Albin från NTF som informerar om projekt på uppdrag från
Trafikverket.
•
•

Fokus på att få fler barn att cykla till och från skolan
Insamling synpunkter om cykelvägar inför presentation till kommunen

Albin visar en presentation och berättar om projektet som handlar om fördelen för
barn att själva ta sig till skolan, gåendes eller med cykel. Högelidsskolans
rekommendation är att barn från åk4 kan cykla till och från skolan. Projektet innebär
att säkerheten på barnens ”skolväg” ska bli säkrare. NTF hänvisar till
https://minskolvag.se där föräldrar tillsammans med barnet kan registrera respektive
skolväg i applikationen och där få information om hur säker skolvägen anses vara,
faktorer som hastighetsbegränsning, övergångsställen, cykelvägar osv spelar in i
denna beräkning. Resultatet som samlas in vi minskolvag.se blir sen ett bra underlag
som kommer presenteras för kommunen och som sen kan ligga till grund för
förändringar som gör skolvägen säkrare.
NTF har även anordnat en tävling och vinsten är 10 000 kr som en klass kan vinna, se
nedan information och mer på https://minskolvag.se/tavlingen/
”Har ditt barn en säker skolväg? Många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa
och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet då det rör sig som flest barn runt skolan. Det blir en ond cirkel.
Nu har du chansen att tillsammans med ditt barn kartlägga skolvägen och få ett säkerhetsbetyg på
samma gång. Att barnet får reflektera över de risker som finns i skolvägen tillsammans med en vuxen
och att ni samtidigt är med och tävlar om 10 000 kr och kan bli klassens hjälte ser vi som en ren bonus.”

Albin påpekar att det finns en stor risk i övergången från cykelväg till gata vid
Lyckans väg. Boende har kontaktat angående detta. Barn/ungdomar kommer av
förklarliga skäl i hög hastighet nerför backen på cykelvägen och rakt ut i gatan, i
vissa fall fortsätter färden på trottoaren vilket innebär fara för boendes barn på
Lyckans väg samt även givetvis cyklisten. Finns planer på att på något sätt förändra
övergången från cykelväg till bilgata, men ingenting är klart och fastställt än. Albin
ber oss föräldrar att pratat med barnen om situationen i förebyggande syfte.
NTF tipsar även om ett bra mobilspel för barn/ungdomar i åldern 10-14 år. Spelet
heter Brainy Bikes. Man startar spelet/appen på sin telefon innan man cyklar runt i
grannskapet, eller till en träning/aktivitet. Applikationen kan inte användas under
cykelturen men den registrerar vart man cyklar och ritar in detta på en karta. När man
sen startar applikationen hemma efteråt så hittar spelet på olika situationer som kan
hända i trafiken och barnet får då utifrån varje situation ge svar på hur man ska eller
kan göra i just den situationen. Syftet med spelet är att få barnet att bli medveten om
hur man agerar i olika trafiksituationer och ge barnet en bredare förståelse för trafik.
Vi diskuterar även mörkerkvällen kort med Albin som kommer medverka på den och
Albin poängterar vikten av att ha reflexer, samt givetvis hjälm och lysen när man
cyklar.
Informationsblad från NTF bifogas protokollet och kommer även publiceras på
Föräldraföreningens Facebooksida.
Rektorn tipsar om en tävling ”klassutmaning” som varit populär med bra genomslag
på andra skolor. Han kallar det för ”Reflexutmaningen”
Utmaningen går till så här: Samtliga klasser informeras om tävlingen. Under
tävlingsveckan så ”inventerar” en representatn från föräldraföreningen hur många
barn i respektive klass om är utrustade med reflexer på sina kläder. Den klass som
procentuellt har flst kläder utrustade med reflexer vinner ett pris från
Föräldraföreningen, förslagsvis pengar (ex 1000 kr) till klasskassan.

§6. Kassarapport utgår från dagens möte då kassören inte medverkade.

§7 Rektorn informerar om det staket som är tänkt att sättas upp runt lågstadiet.
Ingenting är helt klart än, men tanken är enligt denna information att det ska bli ett
staket vid cykelvägen längs med skolbyggnaden.
Tomas har även tagit tag i problemet med toalettlåsen på lågstadiet och vaktmästarna
har fått i uppdrag att göra en översyn av låsen. Det inväntas information om när i
tiden som skolan står i tur för ytskiktsrenovering för att se om det i samband med
detta ska bytas samtliga dörrar. Alternativet är att buta ut hela cylindern och handtag
för att få lås som kommer fungera bra. Oavsett vilket alternativ det kommer att bli så
utlovar Tomas att detta kommer åtgärdas inom kort.
Projektet med aktiva raster är igång och det är fritidspersonalen som håller i detta.
Uppskattat av både personal och elever. Just nu är den aktiva rasten obligatorisk och
kommer sen under vårterminen vara frivillig för de elever som vill medverka.
Skolan har haft elevråd och då lyssnat på elevernas synpunkter, man har även haft en
trygghetsvandring. Rastvärdar stöttar nu på otrygga platser på skolgården.
§8. Information från: Lågstadiet, Mellanstadiet och Fritids
Både lågstadiet och mellanstadiet önska bidrag till julpyssel och behöver besked
inom kort kring detta för att kunna planera och beställa. Föräldraföreningen lovar att
snarast återkomma om eventuellt bidrag och bidragets storlek.
Mellanstadiet informerar om attdet efter höstlovet är dags för Skapande skola och att
rörelsen ABC är på gång.
§9. Aktuellt och ”på gång”
Mörkerkvällen är nu bokad till 15 november. Skolan önskar att vi i god tid informerar
om datum och tider för detta så att dom kan påbörja informationen i de klasser som
berörs (åk 1 och 4). Per tar fram uppdaterad inbjudan och föreningen ska innan dess
diktera förändring av tider jmf med förra året. Inbjudan kommer bli klar under nästa
vecka och skickas då till berörda lärare och rektor, information kommer då ges även
på InfoMentor.
Under mörkerkvällen behöver skolans ytterbelysning släckas och Lena undrar om vi
kan lösa detta genom att släcka direkt innan och sen efter tända upp, istället för att
invänta vaktmästaren som slår på ljuset dagen efter. Detta för att det är otroligt mörkt
på skolgården och parkeringen för de barn som ska till fritids tidigt dagen efter.
Föreningen ska kolla detta med vaktmästaren och se om det finns bra lösning på
detta.
Albin på NTF tipsar om att föreningen behöver ansöka om reflexer som ska delas ut
till barnen på mörkerkvällen, denna ansökan görs på trafikeniskolan.se Per ansvarar
för detta.
Övrigt kring mörkerkvällen: Mats ansvarar för siktsträckan och medverkan från

Mariestadscyklisterna, Per ansvarar för tipspromenaden. Övriga medverkande från
föreningen bestäms via FB-gruppen. Behövs en till som hjälper till med
tipspromenaden och antal till siktsträckan får Mats återkomma om.
§10. Övriga frågor
Fråga kring om vissa skolor i Mariestad är uttalat läxfria och hur det fungerar på
Högelidsskolan. Rektor informerar om att det på skolan gemensamt tagits beslut från
pedagogerna att dom vill använda sig utav läxor i undervisningen.
Förra året och även tidigare har det erbjudits läxhjälp och detta är tanken att det även
ska bli i år, men än så länge är detta inte klart, Tomas återkommer kring detta.
Skolan kommer att påminna om inbetalning och information om Föräldraföreningen
på InfoMentor, möjligen kommer det även delas ut i pappersform till samtliga elever.
Vi vet idag inte hur många familjer som i år är med men det finns en risk att antalet
minskat i år då information om inbetalning nästan endast skett via FB och
Infomentor, förutom den information som Föräldraföreningen höll på respektive
föräldramöte.
InfoMentor upplevs sakna kontaktinformation, det går inte själv att förändra (av
vårdnadshavare) informationen och till viss del är kontaktinformationen ej längre
korrekt.
Dessutom iom sammanslagning av flera klasser så kan föräldrar enbart se information
som rör den ursprungliga klassammansättningen.
Kortsiktig lösning på detta är att samtliga elever får ut kontaktinformation till
samtliga elever i pappersformat.
§11. Mötet avslutas. Nästa möte är tisdagen 4/12 kl. 18.30

