
Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2019-11-28 
Plats:  Nyboskolans personalrum 
Närvarande: Ann-Sofie Nylin – biträdande rektor 
 Helen Axelsson– fritidsledare 
 Helena Lövgren – fältassistent 
  15 st föräldrar 
 

Fritidsledaren berättade: 
o På skolan har fritidsledarna flyttat merparten av sin tid från elevlokalen till elevcafét. Orsaken är att vara 

mer synliga och nå fler elever med aktiviteter som främjar rörelse och kreativitet. När elevlokalen är 
öppen finns alltid minst en vuxen där. 

o 8 februari arrangeras sportlördag med volleybollturnering och ”prova på aktiviteter”. 
o Bra verksamhet (en hel del musik och kultur) på Dojan, men något minskad besöksfrekvens efter 

badhusets öppnande. 
o Fritidsledarna delaktiga Polonäsarrangemang för åk 9 torsdag 19/12. Många föräldrar med som 

volontärer. 
 

Fältassistenten berättade: 
o Nytt schema för nattvandring för våren skall tas fram. Fler föräldrar välkomna att vara med, hör av er! 
o Arbetas med att försöka stävja oroligheter i vissa grupperingar. 
o En festkultur finns bland vissa i åk 8-9. Privata bygdegårdsfester förekommer. 
o Vill gärna ha information om var fester och annat planeras för ungdomar. Kontakt via ”Fältarna Tibro” på 

Facebook eller //tibro.se/Kultur-fritid-och-idrott/Ung-i-Tibro/Faltassistenter/. Önskar arbeta 
förebyggande och veta vad som är på gång. 

o Tibro motorhistoriska vill ha ett samarbete för ungdomar som är intresserade att lära sig meka med 
motor till EPA-traktor. 

o En hård och hänsynslös jargong i ord och bild via sociala medier mycket vanligt. Prata med era ungdomar 
om tonen. Det man inte säger till någon ”öga mot öga” skall inte heller skrivas är en bra riktlinje. 

Rektorn berättade: 
o Flera fall av skadegörelse (sönderslagna fönster och klotter) på skolans ”innergård” under hösten, 

återkommande fredag-söndag kväll vid fin väderlek. Stora kostnader för åtgärder. 
o City Livs är inte glada på skolans elever, stora problem med ungdomsgäng med dåligt uppförande och 

stölder i affären. 
o Politiskt beslut om stort sparbeting för Tibros skolor från 1/1-20, totalt 33 miljoner kronor bort 2020. De 

delbelopp och uppdelningar som angavs i tidningen SLA onsdag 27/11 stämmer inte. Arbete med budget 
pågår nu, inga beslut ännu fattade på enhetsnivå. Det enda som kan sägas nu är att förändringen kommer 
bli mycket kännbara, osthyvelsprincipen räcker inte på något vis. 

o Rektor Malin Burman slutar inom kort. Ny rektor från årsskiftet är Mariethe Magnehed. Hon är nu rektor 
på Kompetenscentrer i Tibro (läggs ner vid årsskiftet) och har mångårig erfarenhet som rektor. 
 

Övrigt från föräldrar: 
o Prat om att det inte arrangeras några disco (eller liknande) för högstadiet. Finns efterfrågan bland 

ungdomarna? Kanske något för intresserade klasser att arrangera till förmån för klasskassa. 
o Fråga om totalt mobilförbud varit på tal för skolan. Nej det har det inte, frågan splittrande. 
o Resonemang om skolmaten. Många ungdomar har en negativ attityd till maten, är det befogat? (Nej sade 

en förälder som ätit Nyboskolans mat på sin arbetsplats, vars verksamhet köpt sin mat från Nybos kök) 
o Framfördes oro om få läxor i en åk 6-klass, stor kontrast till hur det är i andra åk 6-klasser. 
o Problem med att information inte når ut till föräldrar. T.ex missade många åk 9-föräldrar  

gymnasieinformationen pga att inbjudan inte nått fram till dem. Önskvärt med information direkt skola-
föräldrar, inte via eleverna. Gärna som E-post eller sms från klasslärare. 
 
Nya träffar vårterminen 2020, återkommer med datum. // Cathrine Ansgar 


