
Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2019-02-28 
Plats:  Nyboskolans personalrum 
Närvarande: Malin Burman – rektor 
 Henrik Wester– fritidsledare 
 Jenny Högberg - fältassistent 
  7 st föräldrar 

Rektorn berättade: 
o Några elever från åk 9 nyligen berättat för kommunfullmäktige om höstens Polenresa där 

koncentrationsläger i Krakow besöktes. Ny resa för åk 9 planeras hösten 2019. 
o Facebooktråd om förstörelse av bl.a jackor och cyklar vid Nyboskolan formulerade kritik mot skolans 

ledning. Inläggen besvarades inte, men tydligare rutin har utformats så att all skadegörelse och 
försvinnanden som skolans personal får kännedom om rapporteras till Hanna Lannemyr för att kunna ha 
en samlad bild av det som sker på skolan. 

o Innan sportlovet hade City Livs problem med många elevgrupper som besökte affären samtidigt, endast 
ett fåtal av eleverna ville handla. Stökigt och otrevligt uppförande och en del stölder förekom. Efter 
samtal i klasserna om problemet har det lugnat ner sig. 

o Räddningstjänsten skall ha en föreläsning ”Upp i rök” för åk 9. Information om faran med och 
konsekvens av att leka med eld. 

o Hösten 2019 blir det sex st klasser i åk 6, för att få till bra klasstorlek. 
o Vakanta tjänster i matematik och NO inför hösten. Känner ni lärare i dessa ämnen tipsa gärna om Nybo! 
o Hösten 2020 är planen att alla åk 6-elever skall gå i Ransberg, Häggetorp och den nya Baggeboskolan. 
o Arbete med nya ordningsregler drivs av en grupp förstelärare med inriktning värdegrund. 
o Åk 8 kommer inte besöka Möjligheternas värld (mässa med teknikutbildningar) i mars. Nyboskolan 

anmälde sig, men kommunikationsmissar gjorde att det tyvärr inte finns plats för Tibro. 
o Överblick om kommande prov skall eleverna få via sin klasslärare, gärna en sammanfattning av det som 

är på gång på klasstiden varje vecka. (Svar på fråga 13/11 med Nybos föräldrar). 
o När önskemål om att byta klass framförs belyses önskan från flera håll för att få en långsiktigt bra 

lösning. Elevhälsoteam med rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska är delaktiga. (Svar på 
fråga 13/11). 
 

Fritidsledaren berättade: 
o Aktiviteterna på sportlovet var mycket lyckade. Roligt att hantverk i Balteryd lockar många deltagare. 
o Anslag till gratis lovaktiviteter minskar i den nya statsbudgeten, från flera 100.000 kr till under 100.000 

kr i Tibro. Ett rikt lovutbud är ännu ambitionen, men det kommer inte vara avgiftsfritt i samma 
utsträckning. 

o Ännu ingen tillgång till elevlokalen, nu hoppas man få flytta tillbaka runt påsk. 
o Få besökare på Ungdomens husminskade öppettider. Detta kan ge mer personal till Dojan. 
o Tjejgrupp (fokus psykisk hälsa) och killgrupp (fokus social träning för att bryta isolering) i samarbete 

mellan fritidsledare och fältassistenter. 
 

Fältassistenten berättade: 
o En mycket negativ bild figurerar om Tibro som en otrygg plats på vissa sociala medier. Fältassistenter 

och polis delar inte den uppfattningen, inte heller statistik från BRÅ.  
o En ny Facebookgrupp för nattvandring i Tibro är under uppstart. Nattvandring via Kultur och Fritid som 

fältassistenterna organiserar fortsätter sitt arbete och har inget samarbete med den nystartade 
gruppen. 

o Tema Vardagsrasism under mars månad, med bla. föreläsningar i Hjo-Ti-Borg. Åk 7-8 får vara med i en 
workshop med Teskedsorden, om normer och att olika är okey. Ett tydligt värdearbete på Dojan just nu. 

o Drogenkät kommer genomföras i åk 9 via Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 
Ingen kommunal enkät för åk 6-9 i år. 
 



Övrigt från föräldrar: 
o Skolan är nöt-, mandel- och jordnötsfri, dock otydligt presenterat. Malin tar till sig frågan. 
o En app ”Tellonym” är mycket mobbningsbenägen. Försök få era ungdomar att avstå från den. 
o Dålig belysning på skolgården, många otrygga utemiljöer. Vaktmästaren skall prata med 

fastighetskontoret om när en översyn av utvändig belysning kan ske. 
o Grupper i sv/en (för de elever som inte läser franska/tyska/spanska) är brokigt sammansatta där mycket 

stor spridning i ambition och förmåga skapar problem i lärandet för dem som vill lära sig. 
o Fråga ställdes om skolan får ge läxor som förutsätter tillgång till internet hemma. Vid begränsad tillgång 

till internet skapar det konflikter hemma. Är skolan avgiftsfri när tillgång till internet förväntas? 
o Resonemang om padda eller dator är bästa verktyget för eleverna. Uppmaning till skolan att utreda 

frågan när nyinköp är aktuellt, nu när kostnadsskillnaderna mellan de två plattformarna minskar. 
 
 
Nästa möte tisdag 23 april, kl 18:30-20:00 – välkomna!  // Cathrine Ansgar 


