Protokoll för skolråd 2016-10-05
Presentation/Klassrepresentanter/Personal
• Närvarande vid mötet var representanter från skolledning, arbetslag och klassrepresentanter,
alla klasser utom en var representerade.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Ordförande och sekreterare valdes bland klassrepresentanterna.
Föregående protokoll
• Punkten ströks då det var första skolrådet för läsåret
Kort information från rektor, nuläge
• Läsåret har startat med fortbildning av lärare, elevråd och matråd.
• Alla tjänster är tillsatta sen den senaste rekryteringen som avslutades v 39.
• Det finns nu en inläsningstjänst där alla läromedel finns inlästa och tillgängliga för eleverna.
• Det kommer en häsovecka med skolfrukost, rörelsebana, höstjogg, hinderbana och andra
hälsorelaterade aktiviteter och initiativ.
Korta rapporter från arbetslagen
• 4-5
◦ Börjar med Skapande skola med arbete med animerad film som kommer visas på
Uppsalas museer.
◦ Barnen upplever att skolmaten fått ett lyft.
• 2-3
◦ Tredjeklasserna växer med fadderuppgiften, och kommer arbeta med Skapande skola
och animerad film.
◦ Man har börjat med utvecklingssamtalen.
• F-1
◦ Inskolningen av förskoleklasserna är färdig
◦ Förskoleklasserna har fortfarande egen rast, men de kommer så småningom få rast
tillsammans med fler klasser.
◦ Ettorna har tema monster.
◦ Förskoleklasserna har tema kompis.
• Fritids
◦ Man har slagit ihop fritids för 1-3.
◦ Man har ett tema per dag.
◦ Elevdemokrati har påverkat terminsplaneringen genom ett fritidsråd med representanter
från varje klass.
◦ Man har börjat använda en elevtavla med bild och namn, där eleverna får göra aktivt får
välja vad de ska göra.

Skolinspektion
Det kommer en skolinspektion av Uppsala kommun under 2017. Inspektionen kommer ofta
tillbaka till de skolor som förra gången fick en fördjupad granskning, bland annat
Pluggparadiset. De punkter som gjorde att Pluggparadiset fick en fördjupad granskning var
främst:
◦ Det fanns ingen skolkurator
◦ Det saknades en studie- och yrkesvägledare.
◦ Elevhälsans arbete synliggjordes inte tillräckligt.
Skolavslutningen
Under årens lopp har många alternativ provats och man undersöker fortfarande olika
alternativ med sina för- och nackdelar. Avslutning inomhus gör det svårt att hitta lämplig
lokal, medan utomhusavslutningar gör det svårare med ljud och att det finns risk för regn.
Tidigare avslutningar har upplevts som allt för utdragna.
Unikum
Unikum är en ny plattform för undervisning där man som skolledning, lärare, elev och
vårdnadshavare kan skicka och få information, lagra skriftliga omdömen, utvecklingssamtal,
utvecklingsplaner etc. Som vårdnadshavare kommer man inom en snar framtid kunna logga
in med e-legitimation.
Övriga frågor
• Ljudnivån kan vara hög i matsalen och ljuddämpning efterfrågas. Det är en fråga som
kommer lyftas vidare till hyresvärden, men det tros bli svårt att få till en lösning ståendes på
golvet.
• Skolmaten upplevs av en del som enahanda. Det är en fråga man får lyfta till Måltidsservice,
och som elev genom Matrådet. Det finns dock alltid flera alternativ och många upplever
maten som bra.
• Skolgården kan behöva underhåll. Nät till basketkorgarna och bark på fotbollsplanen har
efterfrågats. När näten till basketkorgarna har bytts har de snabbt förstörts igen, underhåll av
exempelvis fotbollsmål sker efter behov. Fritidsrådet och elevrådet bestämmer vilka saker
som ska köpas in, vilket sker årligen.
• En del elever känner sig allt för exponerade när de duschar, och att det är en källa till
otrygghet. Frågan kommer lyftas mot fastighet för att se om man kan hitta en lösning som
fungerar bättre. Det finns redan nu en större vuxen närvaro i omklädningsrummen och det
finns möjlighet att duscha privat i lärarnas omklädningsrum om det finns särskilda behov.
• Flera föräldrar känner att de studie- och planeringsdagar som skola, fritids, och förskolor har
sällan har synkroniserats. Man försöker synkronisera dagarna, men de olika verksamheterna
har olika behov och dagarna bestäms inte på tillräckligt hög nivå för att kunna sammanfalla
för samtliga verksamheter.
Nästa möte
Nästa skolråd sker den 23/11

