
 

 

Protokoll från skolrådsmöte torsdagen den 21 januari 2016 

1. Presentation av och närvarande: Förstelärare åk 1-3 Anna Karin Fröberg, David 

Norell, Johan Stridberg, Katarina Lehrberg rektor, Elisabeth Narup, Mattias 

Andersson, Mona Yaghi, Love Amcoff, Pernilla Videhult Pierre. 

 

2. Val av mötessekreterare: 

 

David Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående mötesprotokoll: 

 Stämdes av och lades till handlingarna, med tillägg gällande strukturbidraget att 

Uppsävja Skolan får ca 1,5 Mkr mindre att röra sig jämfört med föregående år. 

Ny musiklärare blir Yvonne Palm, samt ny skolsköterska blir Katarina Ljungberg. 

 

4. Tema Läxor:  

- Åk 1-3 har läsläxa som skall lösas ca 10min/dag hemma, samt en matteläxa varje 

vecka. Forskning visar att mkt läsning ger resultat, och att komma igång med läsandet 

är viktigt. 

- Spännvidden är stor ”vissa vill ha mer- andra vill ha mindre läxor” 

- I Skolrådet finns en känsla att Uppsävja skolan vill ”knäcka koden” tidigt för 

läsning- matte etc. Nya i skolan kan uppleva detta som ”mkt läxor”, men om dessa 

ämnen sitter upplevs troligen en minskning i de högre klasserna. 

-Lärarna ska hinna gå igenom läxorna med barnen så det blir meningsfullt, skolrådet 

framför önskan om bra pedagogiskt genomförbara läxor. Gärna med genomgång både 

före och efter, så att detta med läxa ger ngt och inte bara för att det är ”kultur” i 

skolan att ge läxor! 

- Det finns möjlighet att få läxhjälp i skolan. 

- Undvik gärna måndagar som ”deadline” för läxor, lätt att söndagen då blir en 

läxdag. 

- Olika prov görs med  med IT- stöd/verktyg t.ex.  så har lärare filmat vissa 

delar/övningar inom textilsslöjd och matte. Det möjliggör att barnen kan titta om och 

om igen för att ”nöta” in det, och kvalitetstid kan frigöras på lektionerna. 

- Elevspel.se används också för vissa läxor, där förekommer reklam. Vi diskuterar 

detta och reklam utsetts vi alla för hela tiden. 

Katarina ombeds att föra frågan uppåt mot politikerna, gällande att 

skolan/kommunerna skulle kunna utveckla en egen reklamfri IT-plattform för läxor. 

- Läxorna är mer individanpassade idag än vad dom varit historiskt. 

http://www.uppsavjaskolan.uppsala.se/


 

 

5. Säkra skolvägar: 

- Vi har tagit del av utredningen som kommunen gjort, och skolrådet har inget att 

tillägga. 

- 

 

6. Övriga Frågor 

- Gymnastiksalen på Sävja Kulturcentrum är riktigt kall inne ca 9 grader. 

Barnen har ju gymnastik därinne, detta måste åtgärdas! 

En drickvatten pelare i korridor utanför gymnastiksal läcker sedan länge vatten. 

Även detta bör åtgärdas omgående. 

 

 

 

 

7. Nästa möte: 

Nästa möte har vi den 2016-04-21  kl 18:30 

 

 

 

Antecknat av:    Justerat av: 

 

 

David Norell    Katarina Lehrberg 

 

 

 


