
 

MINNESANTECKNINGAR 
Samrådsmöte mellan 

- föräldrarepresentanter 
- politisk styrgrupp 
- förvaltning 

 
Tid och plats Tisdag den 21 maj  2019 klockan 18.00 i Stadshuset 

Närvarande Representanter från barn- och utbildningsnämnden 

Ingvor Bergman (S), ordförande 

 Ed Kahrs (M), 2:e vice ordförande 

 Fredy Neüman (S) 

   

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 

Karina Bronell, skolchef 

Helén Claesson, vik. verksamhetschef grundskola 

 Lena Hernö, kommunikatör 

 Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT 

 

Övriga 

Linda Johansson Filipsson, kommunikatör 

 

 Föräldrarepresentanter 

Jonas Rydin, Dotorp 

 Lasse Karlsson, Åttagård 

 Tommy Wallin, Vartofta 

 Karin Hogander, Träningsskolan Regnbågen 

 Johani Karonen, Broddetorp 

 Karin Palmén, Åsle 

 Johanna Fahlqvist Fält, Floby 

 Moije Andersson, Kinnarp 

 Sara Caidahl, Gudhem 

 Billy Hermansson, Vartofta 

 Lisa Claesson, Åsle  

  

1. Inledning 

Samrådsmötet inleddes av Karina Bronell, skolchef och Ingvor Bergman, ordförande 
barn- och utbildningsnämnden 
 

2. Kommunikationsplan – ny skolorganisation  

Linda Johansson Filipsson och Lena Hernö visade sidorna på webben om ny 
skolorganisation där man kan hitta all aktuell information. De berättade också om de 
informationskanaler vi använder oss av. Mötesdeltagarna uppmanades att skicka in 



frågor och önskemål om eventuella nya artiklar. Frågeformulär finns redan på 
webbsidan: 
https://www.falkoping.se/nyskolorganisation  
En hel del synpunkter framfördes av mötesdeltagarna. 
 

3. Digitalisering i skolan 

Björn Broberg informerade om Falköpings kommun partnerskapsavtal med RISE 

(Research institute of Sweden tidigare statens forskningsinstitut). Partnerskapet 

syftar till att utifrån Falköpings förskolors och skolors behov bedriva 

innovationsforskning inom digitalisering. Ett av de första projektet där RISE och 

Falköping samverkar är IoT-hubb skola.  

Treårigt projekt 

IoT hubb skola är ett treårigt projekt med en total budget på 25 miljoner som 

finansieras av Vinnova och deltagande partners. 

Om du vill läsa mer om projekten som helhet kan du surfa till iothub.se/. 

Du kan även se följande film för mer information 

https://www.youtube.com/watch?v=m4mBQVE4D2M 

 

4. Aktuell information 

 

 

5. Nästa samrådsmöte 

Höstens samrådsmöten blir den 24 september 2019 kl 18.00 samt den 19 november 

2019 kl 18.00. 

 

 

 

 

Antecknat av  

Karina Bronell 

Skolchef 

 

 

https://www.falkoping.se/nyskolorganisation
https://www.youtube.com/watch?v=m4mBQVE4D2M

