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Nybos föräldrar – noteringar från informationsmöte 2019-04-23 
Plats:  Nyboskolans personalrum 
Närvarande: Malin Burman – rektor 
 Henrik Wester– fritidsledare 
 Jenny Högberg och Caroline Lidberg - fältassistenter 
  9 st föräldrar 
 

Fritidsledaren berättade: 
o Aktiviteter under temat ”må-bra” på skolan, under vecka 20. 
o Sista natten med gänget på Sommarland för åk 9, på skolavslutningsdagens eftermiddag och kväll. 

Information och anmälan kommer. 
o Elevlokal nu städad efter ombyggnaden, återigen verksamhet där. 
o Med uteaktiviteter organiseras nu när vädret är fint. 
o Dojans öppettider minskar i maj månad, pga sommarsäsong. 
o Lisebergsresa arrangeras 26/5, 55 platser. Pris 500 kr för resa, entré, åkband och en måltid. 

 
Fältassistenterna berättade: 
o Actionparken används mycket, både för att åka och bara ”hänga”. Det är ofta stökigt med dåligt 

uppförande och språk i vissa grupper. 
o Tips mottages tacksamt om var ungdomar samlas. 
o Resonemang om rykten på sociala medier om Tibro som en mycket otrygg plats. Fältassistenterna och 

polisen upplever inte Tibro som otryggare än andra platser i Skaraborg. 
o Nattvandring via Kultur och Fritid rapporterar att det är lugnt, EPA-träffen för ett par veckor sedan var 

ett undantag. Nuvarande schema gäller tom 25/5, nytt schema är på gång. 
En ny nattvandrargrupp (anslutna till nattvandrarna.se) har startats upp som en Facebookgrupp. Viss 
kontakt mellan de två grupperna har skett, målet är att komplettera varandras verksamhet. 

o KOMET-utbildning för tonårsföräldrar skall starta upp en ny grupp efter sommaren. De utbildningar som 
genomförts har fått mycket positiva utvärderingar. 

o Jenny avslutar sin tjänst i Tibro i början av juni. Efterträdare är rekryterad. Vi önskar henne lycka till! 
 

Rektorn berättade: 
o Nyrekrytering inför hösten pågår, få sökande per tjänst. 
o Margareta Gustafsson slutar sin tjänst som rektor av hälsoskäl, hon återgår till lärartjänst. Planen är att 

anställa en biträdande rektor efter Margareta. 
o Per Hallén är ny förvaltningschef för Barnomsorg och utbildning i Tibro, efterträder Per Nyström. 
o Elevrådet har varit på besök på Guldkroksskolan i Hjo för att se deras utbud i elevcafét. 
o Elev som riskerar F (icke godkänd) får skriftlig betygsvarning hemskickad. Den skall även innehålla 

information om planeringen för att nå målen. Denna information varierar i omfattning, tycker man den 
är bristfällig skall skolan kontaktas. 
Uppföljning från förra mötet 19-02-28: 

o Skolan är nöt-, mandel-och jordnötsfri. Det finns anslag uppsatta, men medvetenheten och 
efterlevnaden är dålig. Skall tas upp i elevrådet. 

o Brister i utomhusbelysning runt skolan. Skolan trycker på fastighetskontoret för åtgärder. 
o Skoluppgifter som kräver internetuppkoppling hemma har ifrågasatts. Skolan utreder sitt arbetssätt. 
o Sv/en-grupp (för de elever som inte läser franska/tyska/spanska) i åk 9 är stor och har delats upp i tre 

mindre grupper. Oförändrad gruppstorlek i övriga årskurser. 
o City Livs har återigen haft problem med stora elevgrupper med dåligt uppförande som besökte affären 

samtidigt. Skolan har pratat med elever och problemet har lugnat ner sig. 
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Övrigt från föräldrar: 
o Plattform för kommunikation skola – vårdnadshavare saknas. Lärarna har väldigt olika rutin för 

information, från bra information till ingen information alls.  
o Nivågruppering i matematik inte aktuellt. Resonemang om vikten att sporra både svaga och starka 

elever att höja sin kunskapsnivå. 
o Boktips: Anders Hansens bok ”Skärmhjärnan: hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, 

deprimerade och ångestfyllda”.  
 
Nya möten med Nybo föräldrar planeras till hösten.  
Tack för detta läsår!    // Cathrine Ansgar 


