
Protokoll från skolrådsmöte torsdagen den 21 oktober 2015 
 

Presentation av alla närvarande.  

Från skolrådet: Elisabeth Narup, Johan Stridsberg, Love Amcoff, Cecilia Palm, Diman 

Svensson, Helena Trottestam, Ida Johansson, Anna Carlén. Från fritidshemmet: Tomas 

Andersson, Patric Eriksson och Veronica  Alba. Övrig skolpersonal: Rektor Katarina Lehrberg. 

Vi välkomnade två nya representanter. 

 

Val av mötessekreterare:  

Anna Carlén 

 

Föregående protokoll:  

Stämdes av och lades till handlingarna. 

 

Tema fritids:  

Katarina visade Skolverkets allmänna råd och läste kort om fritidshemmet mål och uppdrag. 

Alla aktiviteter på fritids utgår alltid utifrån ett syfte vilka utvärderas kontinuerligt (t ex 

observationer, enkäter och intervjuer). Eleverna är delaktiga vid utvärderingarna och har 

även ett visst inflytande över aktiviteterna. Läxhjälp är något som nu utvecklas efter 

önskemål och fritids kommer erbjuda olika former av läxhjälp. Fritids ansvarar för sina egna 

aktiviteter och varje avdelning planerar och utvärderar sin egen verksamhet. 

Fritidspersonalen finns dock med under hela skoldagen, från morgon till eftermiddag. Under 

dagtid fungerar de som resurser i klasserna, t ex genom att kunna dela klassen i mindre 

undervisningsgrupper. Fritidspersonalen delar ofta med sig av sin erfarenhet till läraren så 

den får en helhelts syn på elevernas skoldag, vilket är värdefullt inför exempelvis ett 

utvecklingssamtal. Just nu jobbar fritids efter värdegrundsordet ”respekt” genom olika 

aktiviteter och samtal kring förhållningssätt. De är med i ett nätverk tillsammans med andra 

fritidshem i kommunen. Fritidshemmet för de yngre åldrarna samarbetar med Stordammens 

fritids och har daglig kontakt genom gemensamt personalrum samt delvis under raster. 

Rasterna är annars uppdelade på olika tider för att undvika trängsel på gården. De har även 

gått kurser ihop, bland annat kursen ”Äventyrspedagogik”. Kursen har resulterat i flera 

äventyr som utgår från tre hörnstenar: personlig utveckling, kunskap och hälsa. Äventyren 

planeras ofta så de sträcker sig över en hel eller halv dag och består av olika pedagogiska 

aktiviteter som genomsyras av en röd tråd. Det kan t ex vara en historia som ”Historien om 

den sura järven”. Dessa äventyr har fått mycket positiv respons av både elever och föräldrar. 

 

 



Rekrytering:  

Den rekrytering som är på gång är en ny skolsköterska, en musikvikarie samt två 

lärarpersonal till en ny statlig lågstadiesatsning. Skolan har dock fått ett nytt strukturbidrag 

som troligvis kommer ge skolan en mindre skolpeng per elev än de har idag. Katarina ger mer 

besked under nästa möte. 

 

Återflytt:  

Uppsävjaskolan får flytta tillbaka till sina nyrenoverade gamla lokaler från och med läsåret 

2016/2107. Från början var det tänkt att de som nu år i åk 4 skulle vara kvar på Stordammen 

även under åk 5 för att de inte skulle få plats i den nya skolan. Nu har det dock givits en 

öppning att samtliga klasser kan få följa med pga. två hopslagningar av klasser, vilket i och för 

sig för med sig en trångboddhet. Katarina stämmer av fördelar och nackdelar med de olika 

besluten och har bett personalen och skolrådet om deras synpunkter. Även eleverna i åk 4 

kommer att ges möjlighet att säga sitt. Skolrådet tycker att förslaget att alla flyttar är bra så 

skolan slipper splittras upp samt att trångboddheten ändå kommer uppstå under 

nästföljande läsår (17/18). Vi tycker dock att man ska tänka på smarta möbleringslösningar 

under renovering och inredningsfasen, utnyttja lokaler i Stordammen vid behov men även 

Sävja kulturcentrum. Värdefullt också att utnyttja skolgården och naturen för 

utomhusaktiviteter. Allt för att minska trängseln som kommer vara ett faktum de två-tre 

första åren. 

 

Maten:  

Skolmaten har fått ta emot mycket kritik och trots att Carina Edin från Sävja restaurang 

(tidigare Uppsävjaskolans restaurang) var med på förra skolrådsmötet så fanns ändå en 

önskan kvar att försöka beställa mer mat av det populäraste alternativet eftersom det lätt tar 

slut. Katarina berättade att de för statistik över rätterna för att försöka anpassa 

beställningarna i framtiden. Hon berättade också att hon ofta äter i matsalen och tycker 

maten är bra. 

 

Förslag på tema till nästa möte:  

Läxor. Behövs läxor? Hur ser en bra respektive mindre bra läxa ut? Vad säger forskningen och 

har skolan någon samsyn kring frågan? 

 

Nästa möte  

Planeras in torsdagen den 3 december 18.30-20.00. 

 

Antecknat av:    Justerat av: 

Anna Carlén    Katarina Lehrberg 

Förälder och representant skolrådet  Rektor Uppsävjaskolan 


