
Protokoll Skolråd, Pluggparadiset 151125 
 
Föregående protokoll läses upp. 
 
Nuläget 
Rektor Ragni Åkerlund berättar att det bland annat ägt rum en inspektion från 
arbetsmiljöverket, vilket görs med jämna mellanrum. Denna gång var fokus bland annat 
elevernas arbetsmiljö. Inspektionen tycks ha gått bra. 
 
Strukturstödet till kommunernas skolor räknas nu på ett nytt sätt vilket innebär att 
Pluggparadiset kommer att få ett kraftigt minskat stöd från och med januari 2016. 
Strukturstödet är till för att utjämna socioekonomiska ojämlikheter. 
 
Under ett flertal veckor har automatiskt brandlarm pågått. Arbetet ska  vara slutfört före 
jul.  
 
Årets julavslutning är förmiddagen måndag 21/12. Sista skoldagen är 18/12. Ytterligare 
information kommer. Se Pluggparadisets hemsida eller julbrev som skickas hem. 
 
Ny personal är på ingång och kommer att presenteras vidare. 
 
Det har kommit till skolans kännedom att skolans parkering bland annat nyttjas av 
pendlare. Det finns idéer för att på olika sätt komma till rätta med detta.  
 
Parkeringsskyltar kommer att sättas upp om att Tillstånd erfordras under kl. 07-18 
för vissa av skolans parkeringsplatser.  
 
I vår kommer skolan att samarbeta med bland annat svenska olympiska kommittén och 
det kommer att anordnas olympiska spel. Detta rör åk 2-5 på både Pluggpardadiset och 
Storvretaskolan. 
 
Deltagande skolpersonal rapporterade från skolverksamheten. 
 
Glöm inte att göra skolval, ni med elever i åk 5! 
 
Övriga frågor 

 En fråga från förälder i förskoleklass: Varför är klasserna så stora när 
politikerna säger sig att satsa på mindre klasser?  
Svar: Satsningen görs i form av ”Lågstadiesatsningen” som innebär att skolan har 
kunnat anställa fler personal i de lägre åldrarna. Två nya personer har anställt 
tack vare satsningen. En fritidspedagog, Annica Simonsson, som har placerats hos 
F-klasserna. Dessutom har vi anställt en lärare, Helena Påls, som kommer att 
arbeta med åk 1. Dessa två kommer möjliggöra att göra mindre klasser/grupper 
vid de tillfällen då personalen önskar. 
Utbildningsförvaltningen har också fattat ett beslut om att klasserna måste fyllas 
i åk F – 3 till minst 28 elever/klass. Åk 4 -5 minst 30 elever/klass. Detta beror på 
att de stora barnkullarna måste beredas plats i den kommunala skolan. 
 



 Skolgårdens skötsel sköts av en av kommunernas verksamheter. Det har 
inkommit synpunkter kring att skolgården inte skötts om tillräckligt; löv ligger 
kvar och buskar/träd behöver beskäras. Detta ska vidarebefordras till berörd 
verksamhet. Eleverna hjälper till att städa gården en gång på år, på vårterminen.  
 

 Varför byts inte en del utrustning ut/ersätts när den har gått sönder? 
Skolgårdens material, exempelvis basketkorgar, slits med hög hastighet. Det 
spelar ingen roll hur många nät som köps in, de är trasiga direkt ändå.  
Fasta lekredskap sköter skolfastigheter med ansvar för skolgårdar. Det görs 
regelbundet tillsyn av skolgårdsutrustning/lekredskap. Det som då bedöms inte 
uppfylla godkända krav byts ut. Skolan vaktmästare felanmäler om skolan själva 
upptäcker eller får rapport om att något är trasigt. 

 
 Skolans belysning och särskilt bollplanerna framstår som bristfällig. Detta är en 

fråga som lyfts varje år. Skolan har påpekat för ansvariga. Skolan har nu fått till 
svar att kostnaden för att förbättra belysningen på skolgården har avslagits hos 
utbildningsförvaltningen.  
 

 Om förälder upplever att en del personal ej hanterar konflikter på skolgården på 
ett konstruktivt sätt bör detta i första hand lyftas med berörd personal i fråga. 
Det som till exempel händer under fritidstid ska utredas av fritidspersonalen. 
Skolans personal arbetar aktivt med att försöka se till att samtliga elever 
upplever skoltiden som trygg och försöker ständigt förbättra sig.   
 

 
Sekreterare:  Anna Florén, FÖA 


