
Skolrådsmöte- 28 Januari 2015 

 

Närvarande: Katarina Lehrberg (rektor), Fredrik Brinck (idrottslärare), Ida Johansson, Viktoria 

Rydberg, Cecilia Nord och Johan Stridsberg. 

 

Godkännande av dagordning: Dagordningen godkänns 

Val av sekreterare: Ida Johansson 

Idrottsämnet i fokus 

Fredrik Brinck, idrottslärare i åk 2-5 berättade angående idrotten och hur det varit den gångna 

terminen. Planen från början var att gympahallen skulle öppnas upp i november månad men detta 

blev uppskjutet. Det har varit dåliga väderförhållanden under hösten och det har funnits lite material. 

Fredrick tog tips av andra idrottslärare då eleverna ej kunnat vara ute under vissa gympalektioner 

och fick bla tips om lämpliga filmer i området. Att gympan ej bedrivits i Uppsävjaskolans gympahall är 

pga att den likt skolan är i behov av renovering samt att det är tidsödande att ta sig fram och tillbaka 

dit då ingen busskjuts finns. Gällande renoveringen är det skolan som ska renoveras i första hand 

sedan gympahallen.  Skolledningen har framfört till Skolfastigheter AB att det optimala är om bägge 

byggnaderna kan renoveras samtidigt och det skulle ta med i upphandling. 

Från och med terminsstart har Nya Stordammens gympahall öppnats för eleverna, det är dock tre 

gympalärare som ska samsas om den. Vägg som delar av gympahallen i två saknas men är beställd. 

Fredrick berättar att åk 1-3 har en kort gympalektion (30 min, inget ombyte och med lägre intensitet) 

och en lång lektion (50 min, ombyte och dusch) varje vecka. Detta har visat ett positivt utfall då det 

går åt en hel del tid till ombyte framförallt för de yngre barnen. I åk 4-5 är det två långa idrottspass . 

De elever som inte har ombyte med sig (åk 4-5) få under gympalektionen göra annat skolarbete. I åk 

5 håller eleverna en egen idrottslektion. Detta har varit mycket uppskattat bland eleverna. 

Uppsävjaskolans renovering 

Det har varit två möten sedan mötet den 8 december 2014. Planlösningen kommer i princip vara den 

densamma och Katarina har fått varit med och tycka till angående renoveringen (bl.a. önskas mer 

ljusinsläpp kring utrymmen runt klassrummen). Rivning inomhus har påbörjats. 

Skolfastigheter vill komma och besöka skolrådet för att ge en återkoppling angående renoveringen 

på Uppsävjaskolan. 

Ett brev kommer att skickas från skolrådet till ordförande för Skolfastigheter AB Jan Ejdersund och 

projektledare på Skolfastigheter AB. I brevet vill skolrådet bl.a. föra fram att det är viktigt att 

tidsplanen hålls och att renoveringen utförs på ett långsiktigt hållbart sätt. I detta brev bjuds 

ordförande eller annan representant in att besöka skolrådet för diskussion och information angående 

renoveringen.  



 

Öppet hus-Intag av förskoleklass 

På onsdag nästa vecka (4/2) är det öppet hus för kommande förskoleklasser. Information finns på 

skolans hemsida. I år sker intag via relativ närhet (mer info angående detta finns på kommunens och 

skolans  hemsida). Det kommer att bli två förskoleklasser. 

Trafiköversyn 

Skolrådet tog del av trafikkonsulent Kristina Stavlinds dokument. Kristina har på uppdrag av skolan 

tittat på trafiken vid skolan när barnen lämnas. Den visar bl.a. på för hög hastighet i slingan men även 

inne på parkeringsområdet. Det visar även på en nonchalans mot gällande trafikregler och skyltning. 

Skolrådet bjuds in att diskutera utredningen med Kristina onsdagen den 4 mars 17.00. 

Vårens möten 

Nästa möte torsdag 26/3 kl. 18.30. 

Övriga frågor 

Diskussion angående maten som många elever klagar på. Katarina tycker att en ”uppryckning” skett 

sedan terminstart. Carina som tidigare basade för Uppsävjaskolans kök är sedan januari nu chef för 

Sävja restaurang och bemanningen i köket har ökats. Katarina föreslår att representanter från Sävja 

köket ska bjudas in till skolrådet i vår. 

 

Sekreterare    Justeras 

 

Ida Johansson    Katarina Lehrberg 

 

 

 

 

 


