
Protokoll från Skolråd på Pluggparadiset 15 februari 2017 

 Föregående protokoll: Komplettering till föregående protokoll: I korthet handlar det om att 

grundskolan gick med ett litet plus i budgeten och för det beslutates det om att köpa in fler 

datorer och ipads. Målet i Uppsala kommun är att det ska finnas 0,5 digitala enheter (dator 

eller iPad) per elev.  I övrigt läggs protokollet till handlingarna. 

 Kort information från skolledningen: 

- Rektor: Ragni är sjukskriven och Matilda är tillförordnad rektor till dess att Ragni är 

tillbaka. 

- ”Vabruari”: Denna tid på året innebär högre frånvaro för både lärare och elever. Det kan 

vara svårt att få vikarier då läget är detsamma på alla skolor. Matilda meddelar att man 

gör så gott man kan utifrån omständigheterna. 

- Utvecklingssamtal: är på gång, arbetslagen presenterar när i samband med senare punkt. 

- Hallarna 2A och 1A: är nu omfördelade och alla glada och nöjda. 

- De nya datorerna har kommit: skolan har nu 3 datorvagnar och 2 ipad-vagnar som räcker 

till en halvklass/vagn. Även idrotten kommer att få ipads för instruktioner mm. 

Idrottshallen har försetts med projektor (bärbar) och fastmonterad duk. Syftet är att 

använda tekniken även i idrottsundervisningen. Kristoffer kan nu visa instruktionsfilmer, 

power point m. m. på ett enkelt sätt. 

 Elevenkäter: SKL genomför en mätning av ”mjuka värden” i åk 1-5 + åk 2-3 gällande fritids. 

Enkäten kommer att göras klassvis på dator och en och samma lärare närvarar vid alla 

tillfällen för att eleverna ska få samma information inför och under enkäten. 

 Unikum: Matilda uppmanar alla att se över att de har en korrekt mailadress i e-

barn/ungdom, för all information från Unikum skickas via denna mailadress. 

Plan: 

- VT -17: alla elevers individuella utvecklingsplan ska finnas i Unikum 

- HT -17: terminsplaneringen görs i Unikum 

- HT -17: utvecklingssamtalen utförs i Unikum 

- Läsåret 17/18: Det obligatoriska bedömningsstödet för svenska och matematik för åk 1 

görs i Unikum 

Långsiktigt: 

- Elevens portfolio läggs i lärloggen i Unikum istället för i pärm. 

- All gruppkommunikation från fritids och lärare går via Unikum. 

- Jobba systematiskt och kontinuerligt i Unikum. 

Vissa lärare jobbar redan i dag mer i Unikum än andra, så en del kan få vårens 

utvecklingssamtal presenterade för sig i Unikum. 

 Is utanför skolgården: Detta är inte lika högaktuellt just nu, men det har varit problem med 

att elever hämtar is från en sänka bakom gångvägen mot Morgonvägen (skolgårdsgräns) och 

sedan kastar denna på gångvägen. Det har varit klagomål från boende i närheten och en 

äldre man ska ha halkat och slagit sig på isen. Eleverna på skolan är tillsagda att hålla sig 

inom skolgårdsgränsen. 



 Frukost på fritids: frukost serveras fram till 7:15 efter direktiv från skolinspektionen. Det 

gäller endast föranmälda barn och i dagsläget är det under 10 elever som ansökt om detta. 

Anmälan görs till Carin Hagman. 

 Skolavslutningen: årets avslutning sker på kvällstid den 8/6, Matilda återkommer om tid 

(den ska synkas med Storvretaskola och Ärentunaskolan). Avslutningen diskuterades på 

tidigare skolråd. Synpunkter då var bl.a. dåligt ljud, för lång, för mycket fokus på äldre 

elever/klasser som ledde till att många elever blev åskådare till sin egen avslutning. Nu vill 

man testa nytt koncept där flera moment plockas bort/ses över för att skapa delaktighet för 

alla på skolan. Att hyra ljudsystem kostar mycket, och är det värt att lägga så mycket pengar 

på en knapp timmes aktivitet? Pengarna kanske kan användas bättre? Om någon har 

kontakter som gör att vi får ett bra pris tas det gärna emot. 

 Pokemonkort: förbjuds på skolan då de är dyra och åtråvärda. Det har även förekommit att 

elever bytt med varandra för att sedan ångra sig på kvällen. Skapar ojämlikhet mellan elever 

som har och de som inte har. 

 Ledighet elever: Matilda påtalar att hon undertecknar många ledighetsansökningar utanför 

loven. Påminner om att skolgången är obligatorisk och undervisningen i klassrummet inte 

kan kompenseras med läxor över ledigheten. Lärarens undervisning och elevernas 

interaktion går inte att skicka hem på papper. Uppmanar alla att hålla sig till lovtiderna. Det 

kan bli mycket frånvaro för en elev med lov, extra ledighet och sjukfrånvaro. 

 Rutin kring frånvaro: skolan ser över varje elevs frånvaro var 6:e vecka. Detta för att snabbt 

kunna fånga upp elever med stor som har behov av stöd för att komma tillbaka till skolan. 

Elevhälsoteamet jobbar med detta och en handlingsplan kommer att utarbetas i samverkan 

med andra skolor i vår närhet. Ett förslag är att meddela frånvaron i % för varje elev i 

samband med utvecklingssamtalet. 

 Karuselldag: i år sker denna 23/5. Då får blivande elever i förskoleklass besöka skolan, 

förskoleklass besöker 1:an, 3:or besöker 4:an och 5:orna besöker Ärentunaskolan. 

 Rapporter från arbetslagen: 

- Förskoleklass/1:an: Bornholmskartläggningen är klar och visar positiva resultat. Mycket 

fokus på läsning i fsk-klass. Utvecklingssamtal sker sent på terminen. 1:orna har Pelle 

Svanslös-tema och börjat med NOMP-läxor i matematik. Man kommer att gå igenom 

bedömningsstödet efter sportlovet. Utvecklingssamtal efter påsk. Naturskolan fungerar 

jättebra och skridskoåkningen blev uppskattad (extra tack till de föräldrar som ställde 

upp och skjutsade utrustning!). I hela blocket jobbar man med skolans värdegrund och 

mycket fokus ligger på konflikthantering. 

- 2-3: 2:orna jobbar med rymden i allt från svenska till matematik. 3:orna jobbar med 

Uppsala och Uppland samt med kroppen. 3:orna förbereder sig för nationella proven 

som sker v. 11-16. Utvecklingssamtal sker även de under denna period (v. 11-16). 

- 4-5: Utvecklingssamtal v. 10-12. Faddergrupperna fungerar bra och även 

mentorsgrupperna 4-5 är kul och intressant. 4-5 har IKT ambassadörer som från info 

från IKT-pedagogen om olika appar som de sedan lär ut till sin klass som i sin tur lär 

vidare i faddergrupperna. Idrottsläraren Kristoffer hälsar att det är innebandyturnering 

på rasterna under v. 10 för åk 1-5. 

- Fritids: bra ifyllt från föräldrarna angående vistelsebehov under sportlovet! Inte lika bra 

för julledigheten! Viktigt att ange faktisk vistelsetid för loven och inte ”gardera upp sig”, 

det blir mycket pengar i sjön samt matsvinn när det kommer färre barn än vad som 

anmälts. Stängningsfritids är i Kärnhuset och fr.o.m. nu låses ytterdörren vid 

förskoleklasserna kl. 16:30 detta för att öka tryggheten då dörren inte alltid gått igen 

och man då haft påhälsning av äldre elever som kommit in den vägen. 



Fritidspedagogerna får utbildning i Unikum och har fått påbackning av eleverna att ta av 

sig ytterskorna när de går in . 

- Elevrådet: Fin stämning och alla vågar prata, även representanter från förskoleklass! 

Många bra förslag kommer upp och man har diskuterat trafiken (kan fler gå/cykla till 

skolan istället?), duscharna, rättigheter och skyldigheter mm. Ordförande och 

sekreterarare är representanter från 5:an. 

 Övriga frågor: 

- 5B Varför får inte eleverna gå hem och duscha när det är dagens sista lektion? Finns 

inget uttalat om detta egentligen, i läroplanen står dock att ”eleverna ska lära sig 

betydelsen av omklädning och dusch”. Kristoffer är öppen för en dialog. Ofräscha och 

öppna duschar bidrar till att man vill gå hem och duscha. Skolrådet anser att de elever 

som går hem direkt efter idrottslektionen kan duscha hemma. Det har även kommit 

fram att elever förbjuds att använda schampo och balsam vid hårtvätt, något som ställer 

till det för elever med långt hår. Skolrådet ställer sig frågande till detta förbud (?) och för 

det vidare till Kristoffer för förklaring. 

- 5B Ofräscha och väldigt öppna duschar: Skolan hyr sina lokaler och förändring tar tid 

tyvärr. Önskemål om bås i duscharna och kanske skärmar vid dörrarna in och ut ur 

omklädningsrummet? Föräldrar får också gärna höra av sig till Skolfastigheter för att 

påtala detta. Ibland går det fortare då… 

- 4B Städningen! Upplever att man inte är nöjd. I 4B är det vikarie för närvarande och 

kanske inte samma ordning som i vanliga fall. Städpersonalen städar fria ytor, men på 

senaste tiden har det varit mycket stökigt i klassrummet både på golv och bord = ingen 

städning på de ytorna = dammigt. Eleverna är informerade om detta. Om det är 

undanplockat blir det städat ordentligt. Skolledning och parallellkollegor stöttar klassen 

kring detta.  

- 4B Sisådär med info om t.ex. NOMP: detta är egentligen en klassfråga och bör tas med 

läraren.  

- 4B Skollunchen: upplever att den blivit sämre och att det är mycket linser. Uppsala 

kommuns policy är att allt mer av maten ska vara ekologisk och det blir såklart dyrare 

och då behöver rätterna drygas ut med linser t.ex. Det serveras 2-3 rätter/dag och alltid 

minst en vegetarisk. Det är säkert en process att vänja sig vid mindre kött. De flesta, 

både lärare och elever, uppskattar maten! 

- 4B Toaletterna, otryggt och smutsigt: 4B har ”egna” toaletter i anslutning till sitt 

kapprum. Toaletterna städas dagligen, men det handlar också om att lämna toaletten i 

det skick man vill finna den själv (något elevrådet också pratat om). Kylan kan bero på 

anslutning till kapprummet? Lyhördheten ska ses över hälsar Matilda. 

- 3B Handduschar för att undvika att bli blöt i håret? Noteras och tas med Skolfastigheter. 

- 2A genusperspektiv: arbetslagen var förberedda att presentara hur vi arbetar inför 

mötet men tyvärr får frågan bordläggas till nästa skolråd pga tidsbrist. 

Mötet avslutas 20:10, nästa möte är den 19/4 kl. 18:30. 

Vid pennan: Emma Haglöf representant för 1A. 

 

 


