
 

 

Protokoll från skolrådsmöte torsdagen den 1 december 2016 

Presentation av närvarande: Katarina Lehrberg(rektor), Lennart 

Jansson(fritidspedagog), David Norell, Elisabeth Narup, Mattias Andersson, Cecilia 

Palm, Pernilla Videhult Pierre. 

 

1.    Val av mötessekreterare: 

David Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

2. Föregående mötesprotokoll: 

 Stämdes av och lades till handlingarna, med fokus på diskussioner om skolgården. 

  

3. Skolinspektionsärende, frukost för tidiga fritidselever:  

- Katarina informerar om förändring from 1/1-2017 gällande tolkning av ”omsorg” i 

skollagen. 

Kravet blir att skolan ansvarar för att servera frukost, för de elever som kommer 

tidigt.(Föräldrar som arbetar tidigt/ensamstående etc.) 

Skolan får inga extra ekonomiska resurser, utan det ska rymmas i ordinarie budget. 

 

4. Skolgården och raster: 

- Katarina går igenom en lista från elevrådet, barnen tycker/önskar: 

 Det bästa med skolgården är skogen. 

 Bra med flera bollplaner. 

 Bra att rastvärdar har väst. 

 Vi vill ha konstgräs på fotbollsplanen. 

 Vi vill att lek o teket ska öppna 

 Laga målen på fotbollsplanen. 

  

- Lek o teket: ”Lelle” informerar, Vi har nu fått ett förråd på gaveln i gympa hallen. 

Det har köpts in diverse mtrl t.ex. hopprep, bollar, skridskor, hjälmar, rockringar, 

innebandy klubbor mm. 

På ngt sätt kommer ett ”utkvitterings” system ordnas, så att ett personligt ansvar 

skapas för de saker man kvitterat ut för lek. 

 

- Det är viktigt att känna sig trygg på skolgården. Rastvakterna är utplacerade på 

olika ställen, samt att de roterar runt. 

Det uppstår ändå ytor som ibland är obevakade, barnen har fått markera otrygga 

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


skolgårdsplaster med kryss på en översiktsbild. 

Alla rastvakter har varselväst. 

- Rollbeskrivning för rastvaktens uppdrag, tas fram av skolan.  

- Det diskuterades att eventuellt måla en ruta alt en stor sol, där man kan ställa sig 

om man är ensam. För att ”signalera” efter en lek kompis.  

Skolrådets prioritering för åtgärder gällande skolgården. 

 Konstgräs till fotbollsplanen. 

 Åtgärda basketplanen, den lutar, basket korgarna sitter alldeles för högt, kan 

ev linjer målas på ny horisontell markyta (Basket/bandy linjer.?) 

 Yta där huskropp A stod är nu bara öde. Förslag att använda till lekpark ”tänk 

Sävja IP”, gärna att det även skapas lite sittmöjligheter. Vore bra om 

kreativitet - skapande var lite i centrum så att ute pedagogik stimuleras på 

denna plats. 

 Renoverat bollplank. 

 Bra om inte allt som eventuellt sker med skolgården bara gynnar bollsports 

intresserade barn.  

 Vi anser utöver detta att yttre skötsel och renhållning av skolgården/fastighet 

måste skötas mkt bättre än idag. 

 (Renhållning mark, rensa hängrännor etc.) 

 

5. Trafikärendet: 

- Gällande skrivelsen om förbud att stoppa trafiken vissa tider på Akademivägen, 

denna gick ej igenom. 

 

6. Återkoppling av skolenkät inför skolinspektion 2017 

Alla i skolrådet får som hemuppgift att kolla igenom skolenkäten för vårdnadshavare. 

Välj ut tre punkter som vi kan förbättra/tänka kring på nästa möte. 

 

7. Övriga frågor: 

- Bra om veckobrevet sätts upp i kapprummet, så kan man läsa vid hämtning av barn. 

- Skolans personal måste lära sig göra pdf av filer som bifogas i mejl. 

- En konstintendent har träffat barn i Åk 4. Barnen fick komma med förslag på 

konstverk till skolan. Barnen kommer få välja konst från Uppsala konstmuseum. 

- Katarina berättar lite om kommande inredningsplaner/funktioner i det nya 

biblioteket, samt i korridor utanför detta rum. 

 

 

8. Vårens möten: 

Kommande möten har vi den 2017-02-16 samt 2017-04-27 kl 18:30 

 

Antecknat av:    Justerat av: 

 

 

David Norell    Katarina Lehrberg 

 


