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Protokoll skolråd Pluggparadiset 190227 

 
Ärenden: 

 

• Presentation Skolrepresentanter/vårdnadshavare 

 

• Val av sekreterare: Matilda och justerare: Karin Siraj 

 

• Föregående protokoll lästes upp av Matilda 

 

• Information från skolledningen 

 

- Lägerskolor, studieresor och klassresor  

Femmorna planerar en klassresa. När det gäller klassresor får de inte ske under skoltid. 

Om aktiviteten ska göras på skoltid ska skolan ansvara för innehåll och innehållet ska 

vara kopplat till läroplanen. Skolan ansvarar också för tillsyn, det ska vara 

kostnadsfritt och alla elever måste delta. Vi lägger ut informationen på hemsidan om 

vad som gäller samt informerar om det i nästa månadsbrev. 

 

- Organisation och ekonomi, nuläge 

Vi arbetar för budget i balans. Vi arbetar i nuläget med organisationen. Vi kommer att 

informera om den i maj. 

 

- Skolbibliotek 

Vi har nu ett nytt avtal om utökad biblioteksservice som gäller hela 2019. Det betyder 

att klasserna bokar fasta tider med specialbemanning. Alla boklån görs på lärarkort. 

 

- Elevenkäter 

Alla elever på skolan har nu genomfört Uppsala kommuns elevenkäter. Nytt för i år är 

att även eleverna i förskoleklass svarar på enkäten. Resultaten på dessa enkäter är ett 

viktigt underlag i vårt analysarbete.  

 

- Golvet i idrottshallen 

Vi får ett nytt golv i vår idrottshall. Det tidigare var halt och trasigt. Arbetet pågår just 

nu och kommer att vara färdigt vecka 11.  
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Rapport från verksamheten 

På naturskolan i förskoleklass arbetar de med hur man ska göra om man går vilse i 

skogen. Ettorna och tvåorna har varit på allsångskonsert och tvåorna har också varit på 

skridskokul på studenternas. Treorna förbereder sig för de nationella proven som ska 

genomföras inom kort.  

Alla elever kommer att få se en teaterföreställning med fabeltema. Det är teatergruppen 

Tio fötter som kommer vecka 14.  

 

Fritids: På sportlovet var det stort bortfall. På fredagen var det 40 barn anmälda och 15 

kom. Vi vädjar än en gång om att man tänker till innan man anmäler behov.  

Vi gjorde en utflykt till Vasaparken och deltog i skapande av isskulpturer, det var 

fantastiskt!  

På fritids är eleverna ute mycket så det är viktigt att ha ordentligt med kläder. Om ni 

har urvuxen snö- eller isutrustning hemma som inte används tar fritids gärna emot det. 

Leksaker och utklädningskläder välkomnas också.  

Eftersom vi alltid är ute på alla raster behöver alla elever extrakläder när det är blött 

ute.  

Elevrådet kommer att arbeta med Earth Hour och World Childrens Price den närmsta 

tiden.  

• Inga övriga frågor var anmälda 
 

 

 

Sekreterare/    Justerare  

 

Matilda Presthus/   Karin Siraj 

 

 

Biträdande rektor   Vårdnadshavare  


