
Välkomna till Södervångsskolan 

Hej alla föräldrar och välkomna ska ni och era barn vara till ett nytt läsår på Södervångsskolan! 

Vi som skriver detta brev till er är föräldrar som är aktiva i skolans verksamhetsråd. Mer information 

om verksamhetsrådet hittar ni på nästa sida.  

Oss föräldrar emellan vill vi inför det nya läsåret också passa på att dela med oss av lite tips som vi 

tror kan hjälpa till att skapa en så bra skola med en så trevlig skolmiljö som möjligt :-) 

 

 Bjud gärna på dig själv 

 Sprid gärna goda exempel   

 Uppmuntra goda insatser  

 Försök prata i positiva termer  

 Ge beröm om du kan och positiv feedback  

 
 

 ”Alla eller ingen” vid inbjudningar 

 Rapportera all mobbning - direkt 

 Våga uttrycka en avvikande åsikt 

 Möt individen & konfrontera och stoppa 

spridningar av osanningar/rykten 
 
 

 Hjälp och stötta varandra 

 Säg ”hej” till alla man möter på skolan 

 Ordna gärna gemensamhetsdagar i klassen (dela 

tex in klasslistan i grupper om 4-5 personer i 

varje grupp och låt föräldrarna i varje grupp 

svara för arrangemanget under 1 termin och 

alternera sedan till nästa grupp) 

 Kör försiktigt nära skolan 

 Stötta gemenskapen i klassen  

 Hjälp alla barn 

 
 

 Samarbeta med ditt barns lärare 

 Om du undrar något så fråga 

 Var källkritisk 

 Rak kommunikation 

 Lyssna på ditt barn, men förstå också att alla 

händelser alltid har ytterligare en uppfattning 

 Öppna gärna en Facebook-grupp för klassen 

för kommunikation, men tänk på vad och 

hur saker skrivs (häng tex inte ut varken 

barn, lärare eller andra föräldrar) 
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Om verksamhetsrådet 

På Södervångsskolan finns ett verksamhetsråd bestående av minst en förälder från varje klass, 

rektor, lärare och behöriga politiker. Vi träffas två gånger varje termin för att både byta information 

om skolfrågor men också för att aktivt försöka påverka vår skola till att bli så bra som möjligt. 

De stående agendapunkterna är följande 

 Rektor och lärare informerar om verksamheten på skolan 

 Information från Vellinge kommun (politiker från utbildningsnämnden) 

 Diskussionsfrågor från föräldrar 

 Övrigt 

Genom åren har verksamhetsrådet diskuterat många frågor (högt och lågt) och försökt att påverka 

så mycket som vi kan i alla frågor som är relevanta för oss. Det går att göra en skillnad! 

Protokoll från verksamhetsrådets möten finns på http://www.vellinge.se/utbildning-

barnomsorg/grundskola/grundskolor/sodervangskolan/verksamhetsrad/.  

Vill ni vara aktiva i verksamhetsrådet, eller har några frågor som ni vill ta upp, är ni välkomna att 

skicka namn och kontaktuppgifter samt uppgift om ert barns namn och vilken klass hen går i till 

jonas.blomquist@maqs.com eller ellinor.christensson@vellinge.se 

 

 

Hälsningar  

 

Verksamhetsrådet 

 

 


