
Protokoll från styrelsemöte med Lindåsföräldrar den 27 november 2017 

Plats: Sjöbackevägen 28 i Billdal 

Närvarande: Karolina Nilo, Maud Engström, Anna Larsson, Emma Krantz  

samt dagens gäst Maria Fohlin, Göteborgs Stad 

 

1. Samarbete med kommunen (Fritid AFH) och skolan  

Maria Fohlin, ungdomskonsulent medverkar på mötet, hon arbetar tillsammans med Sara 

Sivertsson för barn och ungdomarna i Askim. Det handlar mycket om övergripande arbete, 

inte arbete på fritidsgårdar.  

På Lindåsskolan: 

Jag och min värld ett projekt som Sara jobbar med det är ett projekt som är för klass fem och 

handlar om dramapedagogik om barnkonventionen och är ett samarbete mellan biblioteket, 

fritid och kultur.  

Nerfspel ska börja anordnas på onsdagar för årskurs 6-9, i Lindåsskolan, troligvis start denna 

vecka. 

 

Som en efterföljd till drogvaneundersökningen pågår ett projekt för att stärka barn och 

ungdomars självkänsla. Det har utförts djupinterjuver med elever klass 4-8 och sedan 

kommer ungdomar bli medbjudna i fortsättningsarbete och det kommer att handla om 

normkritik, kränkningar och beteende mönster. Till våren kommer det bli föräldrafokus i 

arbetet. Svårt att hitta vad som hänger ihop, detta projekt handlar om att stärka barn och 

ungdomar och att stärka eleverna för att kunna säga nej. Svensken dricker mer, kvinnor har 

börjat dricka mer. Grupptrycket, inte vågar säga nej, du gör som dina föräldrar inte som de 

säger. Våga prata med en vuxen, berätta vad som hänt, eller detta tycker jag inte är ok. 

Bubblan på Nygårdsskolan har inte varit öppet på ett år, fanns inga besökare. 

På Fenestra, Hovåsskolan och Askimskolan anordnar Fritid aktiviteter: DJ/ musikverkstad  

(5 tillfällen 4 personer), foto på sociala medier, brädspel kreativa processer.  

 

Skolan ansvarar för att anordna fritidsklubb för barn i årskurs 4-6. 

 

2. Angående senaste medlemsmötet 23 november 2017 

Det är tydligt att många föräldrar efterfrågar en meningsfull sysselsättning på 

eftermiddagarna för de barn som inte längre går på fritids (främst åk 4-6). Anna Larsson ska 

kolla upp hur långt skolans ansvar sträcker sig när det handlar om att ordna fritidsklubb. Det 

noteras att skolan hyr Lindåshallen till klockan 17.00 varje vardag. Kanske skulle 

eftermiddagstiden kunna utnyttjas till ”fritidsklubb” etc? 

 

3. Nattvandring 

Vi pratar om det senaste arrangemanget ”Nattvandringshappening” den 25 november 2017. 

Vi konstaterar att det var totalt 6 vuxna + en hund som vandrade och att inga större 

incidenter inträffade. 

 



 

 

4. Övriga frågor 

Den nya hemsidan är nu igång och vi är mycket nöjda med den. Det kommer säkert bli en del 

justeringar nu i början, Maud Engström kommer att ombesörja detta. 

 

Anna Larsson ska mejla rektorerna och föreslå ett möte i februari när den nya rektorn 

kommit på plats, då vi kan diskutera hur vi kan skapa ett bra samarbete mellan skola och 

föräldraförening. 

 

Vid pennan/ 

 

 

Emma Krantz 


