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Protokoll PLUGGPARADISETS SKOLRÅD    

 

Datum: Onsdag den 28/11 2018 kl. 18.30- ca 20.00 

 

Plats: Personalrummet  

 

 

 
 

Presentation/Klassrepresentanter/Personal: Samtliga klasser utom 4C är representerade. 

 

Val av ordförande för mötet: Matilda Presthus 

 

Val av sekreterare: Calle Hjerne 

 

Föregående protokoll: föregående protokoll gicks igenom. Uppföljning av tidigare 

noteringar: 

• Höstlovet: Bra anmälningsfrekvens och litet bortfall vid fritids under höstlovet 

• Ingen schemalagd paus efter idrotten: lärarna reglerar tiden så att eleverna inte får 

minskad undervisningstid. 

• Film: syfte med filmvisning har diskuterats i lärarlagen 

• Matro: mycket bättre och lugnare för 2:or och 3:or genom att 2:orna börjar lunchen 

innan 3:orna. 2:orna har dock möjlighet att sitta kvar längre om de vill. 

 

 

Kort information från skolledningen, nuläge 

• Firandet av 30-årsjubileet: ”Superhärlig” dag med eleverna. Lärarna klädde ut sig i 80-

talskläder. Aktiviteter och disco ordnades. Teknikutvecklingen synliggjordes vilken är 

fascinerade. 

• Vikarieläget: Skolan måste använda vikariepoolen. Skolan söker alltid efter vikarier 

vid sjukdom men det är svårt att få tag på vikarier för närvarande. Ofta krävs lösningar 

internt. Prio är att eleverna ska känna sig trygga.   

• Budgetarbete: Alla förutsättningar är inte klara för budgetarbetet. Det saknas t.ex. 

overheadkostnad och hyreskostnader. Strukturersättning (varierande mellan skolor) 

höjs för PP från 638 kr/elev till 1000 kr/elev. 

• Rastaktiviteter: Gemensam, organiserad rastaktivitet erbjuds 3 ggr/vecka vid 10-

rasten.  

• Skolsköterska: För närvarande är det två medarbetare som delar på 50%. Efter nyår 

har Sofia 50% själv. 

 

Skolbibliotek 
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Matilda har sökt och fått mer information om biblioteket. Kort sammanfattning: Alla elever i 

grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek inom nära avstånd från skolan, enligt 2 kap. 

36§ skollagen. Folkbiblioteket i Storvreta bedöms ligga inom nära avstånd enligt definitionen. 

Folkbiblioteket har haft utökade öppettider för skolan genom avtal (gemensamt för 

kommunen). Detta avtal förlängs inte efter årsskiftet av flera skäl. Om PP vill ha avtal med 

Folkbiblioteket (skolbiblioteksavtal) måste PP teckna ett eget avtal. Ingela Hamlin (skolchef i 

Uppsala kommun) deltar i pågående förhandlingar om kostnad för ett avtal. Alternativet är att 

skolan ordnar ett eget skolbibliotek i befintliga lokaler på PP. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Planen är nyligen reviderad vilket ska göras årligen. Den publiceras på skolans hemsida. Den 

baseras bl.a. på trygghetskartläggningen som eleverna gör. Platser som speciellt identifierats 

som otrygga i planen: 

• Kingplanen närmast matsalen, tjafs under raster. Åtgärder: 

o Genomgång av regler som också sätts upp på fler platser 

o Ritat upp två kingplaner till 

o Fokusområde för rastvärd 

• Omklädningsrum. Känns otryggt pga risk för insyn genom dörren. Åtgärd: 

o Monterats flera insynsskydd (skärmar) 

• Kullen/dungen, upplevelse av att rastvärd saknas. Åtgärd: 

o Tätare rundor av rastvärd 

o Rastvärd ställer sig mer synlig 

• För få rastvärder. Åtgärd: 

o Alla vuxna ute bär väst 

o Genomgång av rastvärdsschema 

 

Staketet/muren som gränsar mot grannens trädgård 

Skolan är skyldig att åtgärda brister i staketet och muren som kan medföra risker för eleverna. 

Då det innebär en större kostnad måste rektor ansöka hos huvudman.  

 

Skolfotografering 

Skolan är avgiftsfri och köp av skolfoton är frivilligt. Men det kan skapa stress och press för 

vårdnadshavare att köpa skolfoton. Skolkatalogen används mycket inom verksamheten men 

det kan lösas på andra sätt. Det finns inga behov av individuella foton för undervisningen. Det 

är OK med skolkatalog enligt GDPR. Eventuellt kan det finnas möjlighet till porträttbilder 

efter skoltid (eftermiddagar) istället för under skoltid men det kräver också en insats från 

vårdnadshavare. En fördel med detta kan vara möjlighet till syskonbilder. 

 

Skolrådet vill fortsätta med skolkatalog och är positiva till den eventuella möjligheten med 

porträttfotografering på eftermiddagar. 

 

Frekvens på Skolråd 

Nu är det skolråd 2 ggr/termin. Skolrådet anser att det är en lagom frekvens. 
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Rapport från fritids 

Det är mycket vikarier just nu. Ibland, när det är flera nya vikarier eller personalbrist kan det 

bli nödvändigt med film, men det är också en aktivitet som många tycker om. Det finns alltid 

andra aktiviteter som alternativ. Just nu är det mycket pyssel på fritids. För 2:or och 3:or har 

man börjat med separata mellanmål (för att få mer matro). Högläsning på fredagar är mycket 

populärt. Bra att veta för föräldrar:  

• Fritidspersonalen använder mobiler med en speciell app för att kommunicera med 

varandra. Så ser ni en i personalen med mobil är det för verksamheten.  

• Brandövningen under fritidstid gick mycket bra. Men några barn blev ledsna p.g.a. att 

några föräldrar gått in i skolan under övningen för att hämta väskor etc. Barnen visste 

inte då att det var en övning. Alltså: även föräldrar ska stanna ute under brandövningar 

(tar bara ca 4 min) 

 

Belysning 

Det önskas mer och bättre belysning på skolgården. Det har felanmälts tidigare till kommunen 

(som skolan hyr fastigheten av). Svaret har dock varit att det inte är prioriterat. Det är även 

tillåtet för privatpersoner att lämna synpunkter till kommunen om utemiljön. 

 

Regler för mobiltelefoner 

Skolans regler för mobiltelefoner kan upplevas som otydliga, speciellt avseende tidsramar och 

fritids. Det finns beskrivet i skolans regler men det kan finnas anledning att se över om de kan 

förtydligas, t.ex. vid omklädningsrum (med risk för fotografering). Men det är också reglerat 

vad skolan får göra och inte göra som inte PP styr över. Skolan kan t.ex. inte kräva att elever 

lämnar ifrån sig telefoner. Reglerna kring mobiltelefoner kommer att lyftas och förtydligas. 

 

Korridoren utanför matsalen 

Många elever uppehåller sig på morgonen utanför matsalen (inomhus), speciellt vid dåligt 

väder. Det kan då upplevas otryggt att gå igenom där på morgonen. Skolans personal säger till 

eleverna att de inte ska vara där. 

 

Skridskois 

Frågan om skridskois vid PP återkommer ofta. Det finns (i dagsläget) ingen möjlighet att 

spola is vid PP eftersom närmaste brandpost är för långt bort och Brandförsvaret inte kan 

använda sin tankbil för att spola is (får inte vara tom vid eventuell utryckning). 

 


