
 

Minnesanteckningar skolråd Pluggparadiset 22 april 2015 

 

 

 

Till mötesordförande utsågs Sofia Tolstoy. 

Fredde Magnusson tog anteckningar. 

 

1 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks kort igenom. Inga kommentarer på själva protokollet. 

 

2 Info från rektor 

 Skolvalet till nästa läsår är nu klart. Det blir två förskoleklasser på Pluggparadiset (PP), tre 

på Storvretaskolan, vilket beslutades på högre nivå i kommunen. Det kommer att bli 28 

elever i vardera förskoleklass. Tyvärr blev det ganska många missnöjda föräldrar till barn 

som inte fick plats på PP. Kommunen har gått enbart på närhetsprincip. 

 PPs slöjd- och musiksalar kommer att flytta till nya lokaler i samma byggnad som 

fritidsgården på Ärentunaskolan. Denna flytt kommer att ge fler lokaler för undervisning på 

PP, grupprum och liknande. 

 Kommunens förbättringsarbeten utomhus för parkering, cykelställ, belysning med mera är 

på gång, men det går mycket långsamt. Material för belysning är levererat och det arbetet 

ska påbörjas. Skolan har ännu inte fått ok till förbättrad belysning vid bollplanerna som 

frågan gällde från början. Det finns ingen ny info från kommunen om fler cykelställ. 

 PP har kulturkväll den 23 april och inbjudan till föräldrar har gått ut i klasserna. 

 Skola och fritids är stängt den 12 juni och 14 augusti. 

 

3 Rapport från arbetslag 

Arbetslag 4-5 

 Skapande skola med författare avslutat. 4A gör insamlingsbössor till elevrådet att användas 

på kulturkvällen. Tidigare har inträde och liknande gått till elevrådet, men nu tas inga 

inträden längre. Elevrådets kassa, inklusive ett litet bidrag från skolan, fördelas till klasserna 

(ca 200 kr per klass) för inköp av material och liknande enligt önskemål från klasserna. 

 En skräpsamlardag kommer att anordnas inom kort. Då kommer lunch utomhus att ordnas. 

 Den 2 juni är det elevens val för åk 4 och 5. De kommer att cykla till Fyrishov och väljer 

bland aktiviteter 

 Den traditionella avslutningslunchen för femmorna blir i år på avslutningsdagen. 

 Klasserna håller också på med skolans talangjakt. Den 29 april är det final. Det vinnande 

bidraget kommer att visas på skolavslutningen. 

 

Arbetslag F-3 

 Lärare i arbetslaget går matematiklyftet, vilket är kul och givande men tar en hel del 

planeringstid i anspråk. 

 F-klasserna kommer att göra en cykelutflykt till Fullerö, åk 1-3 "vildmarksutflykt". 

 

 



Fritids 

 Eleverna i åk 3 har spelat in musikvideor som kommer att visas på kulturdagen.  

 Uppsala skolornas hemsidor har uppdaterats (mer anpassad för mobiler). PPs hemsida är 

fortfarande under uppbyggnad men ligger ute.  hemsidan kommer att uppdateras med mer 

info om kommande särskilda händelser  

 Denna årstid blir det mycket fri lek då vädret passar för det, så inga större projekt på gång. 

 För f-klasser och åk 1 blir det en lekvecka i slutet av maj. 

 Det återkommande bekymret med barn som inte kommer till fritis på lov fast de är anmälda 

diskuterades (igen!). Tusentals kronor går åt till förbeställd mat och uppbokad personal i 

onödan. Dessa pengar skulle kunna gått till skolans verksamhet istället. För skolan är det är 

alltid bättre att föräldrar inte säkrar med plats till sina barn om man är osäker på om barnen 

ska vara lediga eller ej när lovlapparna ska lämnas in. Om ett oväntat behov av barnomsorg 

(fritids) uppstår löser skolan det. 

 Det har blivit fel info om skolstart på sommarlovslappen: skolan startar tisdagen den 18 

augusti. 

 Åk 3 jobbar med en föreställning, Klas klättermus. Spelas torsdag den 7 maj för tvåor 

(genrep) samt två föreställningar för förändrar 3a respektive 3b. 

 

4 Organisation 

 Theofanis, vikarierande gympalärare och väldigt uppskattad hos eleverna, kan tyvärr inte 

vara kvar hela terminen. Ny vikarie för resten av terminen av terminen är ordnad och det är 

Malin Eriksson som tidigare har vikarierat på PP. 

 Det finns nu en planerad organisation för kommande läsår, men den kan komma att ändras 

innan terminsstart till hösten. Det blir hela sex pensionsavgångar på PP till hösten. 

Tjänsterna är utannonserade. 

 PP kommer att få en ny skolpsykolog: Erik Berglund. Han kommer vara gemensam med 

Storvretaskolan och Ärentunaskolan. 

 Den 26 maj är det besöksdag för de klasser som kommer att byta skola och/eller lärare till 

hösten. 

 

5 Lokaler 

 Musiksal för åk 2 och 3 blir i gamla musiksalen. Åk 4 och 5 kommer att ha musik i den nya 

lokalen på Ärentunaskolan. 

 De gamla slöjdsalarna kommer att bli nya fritidslokaler . 

 En del klasser kommer få byta klassrum till hösten för att alla parallella klasserna (samma 

åk) ska hamna nära varandra. 

 

6 Agenda skolrådsmöten  

Den generella agendan för skolrådet diskuterades: 

 Mötesfrekvensen, två per läsår, är bra. Mötestiden är väl anpassad.  

 De generella punkterna på agendan samt en öppen övrig punkt ger totalt sett ett bra och 

relevant innehåll. 

 Eftersom föräldrarepresentanterna inte har tillgång till aktuella mejladresser till de andra 

föräldrarna är det önskvärt att klasslärarna mejlar ”sina” föräldrar inför varje skolråd med en 

uppmaning om att kontakt klassens representant (ok att ange representanternas e-postadress 

i utskicket) om det finns något som ska tas upp på skolrådet. 

 



7 Övrigt 

 En föräldrarepresentant lyfte frågan om att det är för korta intervaller på trafikljuset över 

Fullerövägen; barnen hinner inte alltid över innan det blir röd gubbe. Skolan har ingen 

möjlighet att påverka detta. Skolrådet trodde att det är trafikverket som ansvarar för detta 

rödljus, möjligen kommunen, och de bör kontaktas direkt i denna fråga. 

 


