
 
 

Protokoll VGFF årskursombudsmöte 
Datum: 2021-04.13, klockan: 18-19.00. Plats: Digitalt via Teams. 

Närvarande:   

Namn Klass Roll 

Malin Hult 4 Ordförande  

Lisa Morota 1 Kassör 

Sofia Svensson F, 2 Sekreterare 

Nina Alshammar  Rektor 

Mimmi Ljungberg  Bitr. rektor F-3 

Helené Jonasson F,3 förälder 

Martin Qvist F,3 förälder 

Åsa Larsson 4 förälder 

Anna Gyllström 3 ombud 

Elin Waara 1,4 ombud 

Mia Cameron 2 ombud 

Moa Collin 1 förälder 

Annika Wallin 5 förälder 

   

 

Välkomna! Presentation av deltagare  

Malin välkomnade alla till mötet och alla presenterade sig. 

 

Skolans information  

Betyg från årskurs 4 

Nina berättar att det är varje rektor beslutar om man ska börja med betyg från årskurs 4 och årkurs 5. 

Nina vill ta med lärarna för att samverka frågan innan hon tar beslut. Majoriteten av lärarna tycker inte 

att det ska vara betyg från årskurs 4. I diskussionen har det framkommit att 35 lärare inte vill, 4 vill 

och 2 vet inte om de vill ha beslut från årskurs 4. Lärarna vill inte att eleverna ska få ökade 

stressnivåer. Diskussion öppnas även angående problematiken att rektorn själv beslutar. Om det 

kommer bli olika från olika skolor. 

Annika Wallin lyfter att om enskilda lärare ska sätta betyg på mellanstadiet, på enskilda prov, ska det 

ges information till föräldrar på bästa sätt och hur man ska göra detta på ett sätt som inte stressar 

eleverna, om man väljer det. 

Moa Collin undrar om man diskuterar bland lärarna varför vissa betygsätter prov. Nina svarar att man 

har börjat diskutera det eftersom det är olika. De har diskuterat hur lärarna ska uttrycka sig istället. 

Omdömen 

Varje år ska man ge barnen individuella omdömen. Omdömena som tilldelas är godtagbara, mer än 

godtagbara kunskaper och otillräckliga kunskaper. Barnet ges omdömen i relation till andra årskurser. 

Ett barn i årskurs 1 ska bedömas i relation till kunskapskraven i årskurs 3. I årskurs 1–5 är det svårare 

där det inte finns betyg. Godtagbar nivå är E, allt över det är mer än godtagbara. Gällande omdömen i 

de lägre årskurserna ska de använda sig av godtagbara och mer än godtagbara från årskurs 2. De 

skriftliga omdömena ligger inte heller inlagda till fullo. De skriftliga omdömena ska läggas in i 



 
 

elevdokumentation i maj varje år så årets har inte kommit. Där ska allt stå tydligt gällande alla ämnen 

och även vad barnet kan behöva arbeta med och vad som har sagts. En del föräldrar ser redan detta. I 

årskurs fem har man haft ”betygsamtal” under förra terminen. Nina svarar att detta är en felaktig term 

som de inte ska använda sig av. Däremot så är det ok att lärarna samtalar om omdömena med eleven 

innan utvecklingssamtalet.  

Nina visar även skolans årshjul om hur de arbetar med omdömen, utvecklingssamtal och skriftliga 

omdömen i presentationen ”IUP och resultatuppföljning Vinsta VGFF”. Skolan gör mer än vad de 

behöver. Bland annat gör de en måluppfyllnadsutveckling för hela skolan. Detta sker i Unikum. Man 

kan genom den måluppfyllelsen följa klasser, årskurser och hela skolan.  

De mål som eleverna har för att nå längre, vad nästa steg blir och liknande skrivs inte ner i de skriftliga 

omdömena utan dokumenteras tillsammans med utvecklingssamtalet. Det lyfts att det kan vara svårt 

som förälder att hjälpa sitt barn när den skriftliga dokumentationen inte finns i full utsträckning. Nina 

förtydligar att detta ska finnas. 

Allt detta finns under elevdokumentation på skolplattformen. Där syns betyg och skriftliga omdömen. 

Även dokumentationen från utvecklingssamtalen ska finnas där. Utvecklingssamtalet är det som 

sammanfattar om hur det är nu.  

I planering och bedömning kan man se uppföljningen och de nedstamp som sker på hösten och våren. 

Samt där kan läraren gå in och uppdatera under terminerna. Detta är inte obligatoriskt.  

Det finns olika moduler på grund av olika myndighetskrav. Det som står under elevdokumentation har 

högre sekretess.  

Skolan tar med sig frågan om bedömning/betyg och jobbar mer aktivt med att det ska vara lika för 

alla.  
 

Läxpolicyn 

Frågan vilar till hösten, den kommer publiceras varje höst. Den finns publicerat under dokument om 

någon vill hitta den innan. Lärarna kommer utvärdera läxpolicyn inför nästa läsår. 

 

 

 

 

 

Justerat av:                                                       Ordförande 

Sofia Svensson                                       Malin Hult 

 


