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Protokoll från Lindås Föräldrars medlemsmöte torsdagen den 25 februari 2021 
Mötet inleds klockan 18.05 och avslutas klockan 18.48. 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Sofie Kriegholm, Jakob Sjöback,  
Ulrika Turitz, Ulrika Sahlback, Åsa Wojtowics, Mikaela Samfelt Rask, Linda Berglund och Anna 
Larsson 
 

1. Information om Nattvandringsrutiner 
 
Ulrika Sohtell berättar om vad nattvandring innebär. 
 
Nattvandring startade 1989 i Stockholm, det spred sig till hela Sverige och nu finns 
många engagerade runt om i hela landet. Det är viktigt att det finns vuxna som är ute 
på kvällen och därvid utgör en trygghet för ungdomarna. Vår förening har valt att 
schemalägga så att klasserna i åk 6-9 ansvarar för specifika helger. Vi går fredagar och 
lördagar klockan 21-24.  
 
Det finns en rutin för nattvandring. En nyckel till omklädningsrummet finns i en 
nyckelgömma vid skolgården. Nyckeln går till omklädningsrummet till vänster i gamla 
gympasalen. Där finns två skåp med nattvandringsjackor och -västar, instruktioner 
för nattvandring samt godisklubbor.  
 
I skåpen finns också ett protokoll som har tre syften;  
 
- vi kan hålla koll på hur många som vandrat så att vi kan räkna ut vem som vunnit 

nattvandringstävlingen (du kan vinna pengar till ditt barns klasskassa!),  
- den som skriver upp sitt namn på listan omfattas av den försäkring som gäller för 

alla nattvandrare,  
- dokumentation om något särskilt hänt under kvällen vilket ibland föranleder att vi 

senare rapporterar detta till polisen. 
 
Nattvandringstävlingen pågår halvårsvis. I höstas var det klass 6A som vandrade hem 
2 000 kronor till klasskassan. 
 
Nattvandringsposter finns på hemsidan www.lindasforaldrar.se under fliken 
”Nattvandring” och vid skolans entréer. (Just nu finns inte det uppdaterade schemat i 
skolan eftersom vi inte fått gå in i skolan p.g.a. Covid-19). 
 
Ulrika Sohtell visar nattvandringsschemat och lyfter fram att vissa helger är allas 
ansvar. Femmorna skolas in i nattvandringen på vårterminen. Schemat kommer att 
skickas ut via mejl till alla representanter efter dagens möte för vidarebefordran till 
respektive klass. 
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2. Hur får vi fler föräldrar att nattvandra? 

 
Sedan Covid-19 har slagit till är det svårare att nå ut till våra medlemmar och alla 
föräldrar. Vi diskuterar om tiden ska ändras; ska nattvandringen börja 20 eller 22 
istället? I somras gjorde vi ett försök med att belöna nattvandrande vuxna med fina 
priser från lokala företag, men trots detta var intresset för nattvandring lågt. 
 
Åsa Wojtowics framhåller att det även går att nattvandra med bil och Karolina Nilo 
Bengtsson lägger till att det även går att cykla runt om man känner sig mer bekväm 
med det. Förslaget lyfts från en mötesdeltagare att skapa en Facebookgrupp i 
respektive klass – då är det lättare att nå alla. 
 
Alla intresserade uppmanas att mejla in sina förslag kring hur vi kan få fler att 
nattvandra till styrelsen@lindasforaldrar.se eller kontakta oss på annat sätt. 
 

3. Vårens föreläsningar  
 
Ulrika Sohtell informerar om och bjuder in till Kajsa Asks föreläsning om kost  
den 16 mars 2021. Kajsa har skrivit en bok riktad till ungdomar som heter ”Klara, 
färdiga kör”. Inbjudan till föreläsningen kommer att skickas ut inom kort. 
 
Anna Larsson har etablerat kontakt med RFSU angående en föreläsning/utbildning i 
hur man kan prata med barn om sexualitetsfrågor, detta mot bakgrund av att många 
ungdomar idag har en förvriden bild av vad sex är, frivillighet, samtycke och vad som 
förväntas av dig som ung kille/tjej. 
 

4. Inköp och önskemål till skolan 
 
Föräldraföreningen brukar köpa in leksaker, bollar, målnät m.m. till eleverna varje 
vår. Inför vårens inköp uppmuntras klassrepresentanterna att kolla av önskemål i 
respektive klass. Vi kommer även att ta kontakt med elevrådet för att inhämta 
önskemål från eleverna den vägen. 
 

5. Övrigt 
 
Styrelsen tar gärna emot förslag på hur föreningen kan bli bättre, förslag på 
föreläsningar eller annat. Vi påminner även alla medlemmar om att betala in 
årsavgiften för läsåret 2020/2021. 
 

6. Nästa möte är den 27 april 2021 klockan 18.00. 
 
 
Vid protokollet /Anna Larsson 

 
Protokollet justerat / Åsa Wojtowics 


