
Minnesanteckningar  

Skolråd, Pluggparadiset 2018-02-28 

 

o Ragni hälsar samtliga deltagande välkomna och inleder mötet enligt 

dagordningen.  

o Skolrådet utser Ragni till mötesordförande, och Lada till sekreterare.  

o Föregående protokoll från 2017-11-22 gick igenom, och vissa frågor 

förtydligades. 

o Information från Ragni: 

Med anledning av varierande starttider bland skolorna i Storvreta, kommer Pp 

att se över sina starttider i samråd med de andra skolorna. Det främsta syftet 

med detta är att säkerställa att alla elever kommer i tid till skolan, oavsett 

busstider.  

o Handsprit finns för de elever som vill ha det, men inget måste.  

o Arbete kring nytt ventilationssystem på skolan kommer att påbörjas inom kort, 

och ska vara klart till augusti, i andra fall föreligger ett vite till huvudman. 

Under påsklovet kommer det fösta arbetet att påbörjas. Denna process ska ta 

så liten skada som möjligt på verksamheten, det finns en plan kring det. Ett 

klassrum kommer att friställas helt, dit klasserna får ta med sig sitt skolarbete i 

samband med arbetet i klassrummen.  

o Unikum, skolan har krav från huvudman att dokumentera och rapportera in 

diverse elevresultat. Lärarna kommer att göra fullständiga bedömningar i 

denna plattform, dessa omdömen kommer att publiceras och göras synliga 

för vårdnadshavarna från den sista mars.  

 

o Den 3/5 kommer skolan att arrangera en kultureftermiddag, detta event 

samordnas med fritids.  

 

o Rapporter från arbetslagen  

 

Fsk: Redogör för arbetet med Bornholm samt vilka positiva effekter det har 

gett.   

Dessa klasser har precis avslutat ett arbetsområde om rymden. Nästa moment 

är att prata om yrken, klasserna har haft besök av föräldrar som arbetar inom 

olika yrkesområden.  

 

1-3: Mycket fokus ligger på att spinna vidare på Bornholmsmodellen, fokus på 

läsning.  

Har även arbetat med rymden och väsen.  

 

4-5: Har planerat in en friluftsdag på studenternas.  

 

Fritids: Svarsfrekvensen inför lov var väldigt bra, hela 100%. Det som fritids 

upplevde som jobbigt under lovet var frånvarorapporteringen. Viktigt att det 



sker på korrekt vis, enligt de anvisningar som finns på fritids. (Skola 24 används 

inte för att anmäla frånvaro vid fritidstid).  

Fritids har återigen påbörjat ”öppen scen” vilket är uppskattat.  

 

Övriga frågor:  

Högre vuxenfrånvaro på skolgården: 

Avloppslukt: Vi tar med oss frågan om vad lukten beror på. Lars ombeds att 

göra en felanmälan.  

Dålig belysning på skolgården: Föräldrarna har möjlighet att göra ett tillbud 

gällande det till kommunen.  

 

 

Nästa möte äger rum den 18/4 med start kl. 18.30.  

 

 


