
Pluggparadisets skolråd Protokoll 17-04-19

Närvarande:
Ragni Åkerlund, rektor
Matilda Presthus, bitr. rektor
Monica Andersson, arbetslag fritids
Lina Gryvik, arbetslag 2-3
Sara Naess, arbetslag F-1
Losa Pålbrant, arbetslag 4-5
Patric Eriksson, F A
Elin Fundell, 3A
Emma Haglöf, 1A
Anna Lövheim, 5B
Henrik Petrén, 2B
Marica Östman, 4A

1. Presentation
De närvarande presenterade sig. 

2. Val av ordförande för mötet
Anna Lövheim valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare
Henrik Petrén valdes till sekreterare.

4. Föregående protokoll
Matilda Presthus gick igenom föregående mötes protokoll.

5. Kort information från skolledningen
Ragni Åkerlund och Matilda Presthus informerade om följande.
Ett förslag för organisationen nästa läsår är under beredning och kommer att presenteras för 
personalen i maj. Innan detta arbete är färdigt kan man inte veta vilka lärare som får vilka klasser. 

Duscharna i omklädningsrummen har länge upplevts otrygga av vissa elever. Nu har en sorts 
kraftiga draperier hängts upp. Dessa delar av duschrummet så att varje dusch får ett eget bås. 
Förändringen har uppskattats av eleverna. 

Under innevarande termin har det varit frivilligt för kollegiet att använda sig av Unikum, men från 
och med höstterminen kommer all information till föräldrar (bl a planering och 
bedömningsmatriser) att gå den vägen. Därför är det viktigt att målsmän ser till att ha en e-
postadress registrerad i eBarnUngdom och att ha loggat in i Unikum. Först då får man notiser i e-
posten när ny information kommer. 

Individuella elevenkäter har genomförts. Resultaten (som studeras klassvis) kommer att användas 
som underlag för skolans analysarbete där man studerar om eleverna förstår målen, om de får den 
hjälp de behöver, om de känner sig delaktiga och trygga och har en lugn miljö. 

Skolplaceringen är nu klar. Det kommer att bli två förskoleklasser på Pluggparadiset i höst. Det är 
många barn i årskullen, och Storvretaskolan kommer att få tre klasser. Placeringarna görs av 
kommunens antagningsenhet och skolorna kan inte påverka dem alls. Introduktionsdagen 
(karuselldagen) är den 23/5 och då kommer de blivande förskoleklasserna och nuvarande 
femteklasserna att få besöka sina nya skolor. Då kommer det också att vara känt (utöver eventuella 



nyrekryteringar) vilka lärarna blir. 

Mätningar har visat att skolans ventilationssystem inte håller måttet och kommunen har bestämt att 
det ska åtgärdas. Förhoppningsvis hinner detta göras under sommaren. Även Storvretaskolans 
ventilation ska åtgärdas, och det behöver göras först på grund av ett vitesföreläggande. 

Skolan fick vissa påpekanden efter en miljöinspektion med fokus på förskoleklassernas lokaler. 
Dessa är av typen "bör" snarare än "skall", och ledningen svarar på dem med en blandning av 
åtgärder och förklaringar. Toalettväggar kan behöva målas om, vilket ligger på Skolfastigheter att 
göra, men städningen ansvarar skolan för. Man har bestämt att en städning en gång om dagen är 
tillräckligt, och uppmanar eleverna att hjälpa till att hålla rent. Vissa städinsatser görs under loven 
av sommarjobbare. Skolan har också köpt in städutrustning till klasserna.

Sommarfritids ordnas växelvis av Pluggparadiset och Storvretaskolan, och i år är det 
Storvretaskolans tur. 

6. Korta rapporter från arbetslagen 
Representanterna rapporterade kortfattat om arbetslagens verksamhet. Monica Andersson påpekade 
att under loven ska ledighets- och sjukanmälan inte göras till Skola 24. Istället ska man kontakta 
fritids direkt. Telefonnumren finns på skolans hemsida. 

7 a. Brandskyddstillsyn
Matilda Presthus rapporterade om de förelägganden som skolan fått efter en brandskyddstillsyn. 
Kontroll av brandsläckare är Skolfastigheters ansvar, men annat faller på skolan. Man har flyttat om
vissa möbler för enklare utrymning och kommer att förbättra dokumentationen kring vaktmästarens 
dagliga inspektionsrundor (där han kontrollerar skolan ut- och invändigt med avseende på 
brandfarligt material eller föremål som kan användas vid skadegörelse) och personalens löpande 
brandskyddsutbildning. Ett kvarstående problem är att inspektionen påpekat att gymnastiksalen bara
är brandklassad för 49 personer. Om utrymningsmöjligheterna förbättras kan visserligen lokalen 
klassas upp, och skolan kommer att be Skolfastigheter att göra detta. Men det kommer inte längre 
att vara möjligt att ha storsamlingar, luciatåg, julavslutningar och liknande där. Brandinspektionen 
kommer att återkomma för efterkontroll.

7 b. Genus
Frågan om hur skolan arbetar med genus hade bordlagts till detta möte. Matilda Presthus 
rapporterade att elevhälsoteamet gått HBTQ-utbildning i kommunens regi. Den hade varit en wow-
upplevelse och teamet var nu entusiastiska inför hösten då man kommer att i första hand jobba mot 
personalen i dessa frågor. Man har granskat vilka normer som uttrycks i läromedlen och försökt få 
valen av högläsningsböcker att spegla en större mångfald. Skolan strävar naturligtvis efter att inte 
överhuvudtaget diskriminera på några som helst grunder. 

7 c. Kultureftermiddag
Skolledningen meddelade att det den 27/4 ordnas kultureftermiddag med start kl 16. Flera 
representanter vittnade om hur uppskattat evenemanget är av eleverna. 

7 d. Ljudnivå i matsalen
Elin Fundell undrade vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den höga ljudnivån i matsalen. 
Matilda Presthus berättade att det är andra- och tredjeklasserna som är det största matlaget. Sedan 
tidigare har man regeln att det ska vara tyst i korridoren utanför matsalen, men nu har man också 
bestämt att det ska vara tyst i matkön. Eleverna släpps in i matsalen några i taget och dörren stängs 
mellan grupperna för att ytterligare hålla ner ljudnivån. Personalen är också noga med mattiderna 
för att hålla nere kötiden. Vaktmästaren är en lugnande närvaro under luncherna.



7 e. IT-frågor
Matilda Presthus meddelade att skolans datorer och läsplattor nu tack vare Office 365 kommer att 
kunna administreras av kommunens support centralt, vilket bl a innebär att lärarna inte längre 
behöver installera program enhet för enhet utan få det gjort för alla samtidigt. Eleverna kan spara 
sitt arbete i molnet och behöver inte längre hålla reda på vilken läsplatta de arbetat med. Som följd 
av detta kommer eleverna och all pedagogisk personal att få nya e-postadresser. De gamla 
adresserna kommer att fortsätta fungera. 

7 f. Avgiftsfri skola
Ragni Åkerlund och Matilda Presthus berättade kort hur man hanterar kommunfullmäktiges beslut 
att skolan i Uppsala kommun ska vara helt avgiftsfri. Man kommer att vara väldigt noga med hur 
man formulerar sig t ex inför friluftsdagar där viss utrustning behövs, eftersom skolan i princip 
behöver tillhandahålla allt. Samtidigt vill man inte sluta med friluftsdagar och andra utflykter som 
ger barn möjlighet att prova aktiviteter de kanske annars inte har möjlighet att prova. En annan följd
av beslutet är att skolan inte kan administrera klasskassor och klassresor, utan detta måste lämnas 
till föräldrakollektivet.

8. Mötets avslutande
Mötet avslutades. 


