Skolrådsprotokoll 2014-11-26
1. Rektor Ragni hälsar välkommen och kort presentation av alla närvarande. Samtliga
klasser representerade på mötet förutom FSK B.
2. Val av ordförande: Jenny Björnström
Val av sekretrare: Maria Lindblom
3. Föregående protokoll gås igenom. Diskussion uppstår kring kvarstående behov av
fler cykelparkeringar och bättre lyse vid bilparkeringen. Skolfastigheter ansvarar för
detta. Rektor Ragni försöker fortsätta uppmärksamma behovet samt de faror och
hinder som bristerna innebär. Även bra om föräldrar på eget initiativ hjälper till att
påkalla behovet.
4. Information från rektor, nulägesrapport.
 Nytt om lokaler: Grundskoleledningen har lämnat beställning till
skolfastigheter angående iordningställande av nya lokaler för Pluggparadisets
specialsalar (trä- och syslöjd samt musiksal) på Ärentunaskolan. Denna lösning
har ansetts vara bäst av samtliga berörda för att lösa situationen med
lokalbrist och innebär att en ytterligare förskoleklass kommer att rymmas på
Pluggparadiset hösten -15. Ingen klass från Pluggparadiset behöver flyttas
upp till Ärentunaskolan hela dagar.
 Matråd: Ragni har fått protokoll från elevernas matrådsmöten tillsammans
med husmor. Positiva responser från matråden och barnen har framfört bra
frågor.
 Områdesmöte 4/12: Representanter från bl a skola, polis, idrottsföreningar,
kyrkan och sociala myndigheten deltar på detta möte för att diskutera
situationen i Storvreta. Ragni berättar att 22 anmälningar om skadegörelse
har kommit in under sommaren samt att en civil ”skolbil” cirkulerar mellan
skolorna i Storvreta, Stordammen och Stenhagen varje natt. Ragni informerar
vidare om att nattvandrarna i Storvreta har en egen facebooksida och att
verksamheten sponsras av försäkringsbolag.
 Arbete kring struktur och ”uppstyrning” av rast- och skolgårdssituationen:
Ragni berättar att mål med arbetet är att öka känsla av trygghet. Det ligger
mycket fokus just nu på området kring fotbollsplanen samt att styra upp mer i
strukturerade aktiviteter på rasterna.
 Julavslutning: Ingen avslutning i Lyckebokyrkan detta år, eftersom
Lyckebokyrkan nu tar ut en kostnad för att låna lokalerna och att det ej känts
motiverat, bl a eftersom alla barn inte får plats utan det krävt avslutning i tre
omgångar. Avslutning blir istället i gymnastiksalen i år.
 Ledighetsansökan: Ny lapp finns nu för detta. Viktigt att inte ”gardera” sig vid
fritidsanmälan inför lov.
5. Synpunkt från föräldrar: Önskemål om att fritidspersonal/rastvakter bär gula västar
även vintertid. De röda vinterjackorna personalen har utomhus är svåra att upptäcka

för barn som behöver komma i kontakt med personalen och för föräldrar som
hämtar. Beslut att Sussie för detta önskemål vidare till fritidspersonalen/rastvakter.
6. Rapport från arbetslagen:
 Fritids: Barnen har fått göra adventspyssel och ljuslyktor senaste tiden. Nu
sätter arbete med julpyssel igång. Sussie påminner om lappar för lovlappar
som ska vara inne senast fredag 28/11 och att tänka på att inte ”gardera” sig
med fritids om man tror att barnet kanske kommer vara ledig. Bättre att då
ringa om barnvakten får förhinder.
 Lågstadiet: Allt ”rullar på”. Just nu lär sig barnen mer om advent. En
kartläggning pågår denna vecka gällande upplevelse av trygghet på olika
platser på skolan (både skolgård och inomhus). Barnen får märka ut på karta
med prickar i grön, gul och röd färg beroende av hur trygga de känner sig och
åtgärdsplaner görs sedan upp utifrån detta. Önskemål från föräldrar förs fram
kring att dessa kartläggningar bör göras individuellt av varje barn och inte i
grupp. Ragni för detta vidare till alla klasslärare.
 Mellanstadiet: Elevrådet har tidigare fått in lite pengar via t ex korvförsäljning
vid öppet hus på skolan. Nu är pengarna helt slut och de önskar tips från
skolrådet på hur de skulle kunna samla in pengar fortsättningsvis på andra
sätt. Skolrådet föreslår att det kunde tas ut en frivillig avgift för entré till
uppträdande kvällstid av skolkör och barn som uppträtt på öppen scen eller
en konstutställning av alster från uppgifter med illustratören som besökt alla
klasser. Det betonas att det är viktigt att entréavgiften blir helt frivillig och att
alla kan lägga så mycket de vill.
7. Skadegörelse: Ragni berättar att skolan haft besök av polisen, som visat en mobilfilm
från en händelse på Pluggparadiset den 3/1-13. Skolan trodde att händelsen endast
var skadegörelse (inkastad sten genom ruta) men på filmen visade det sig att det
rörde sig om en ett inbrott. Nu är händelsen polisanmäld. Rutinen på Pluggparadiset
har setts över och nu görs alltid polisanmälan direkt vid alla händelser av sådan
karaktär berättar Ragni.
8. Skolval: Ragni informerar om att principerna för placering ändrats från centralt håll.
Fortsättningsvis gäller endast närhetsprincipen.
9. Julavslutning: Se tidigare information under punkt 4.
10. Övriga frågor:
 Matens kvalitet: synpunkt från en förälder har inkommit gällande att matens
kvalitet blivit sämre på senaste tiden och frågeställning kring om skolan bytt

leverantörer eller om andra förändringar skett. Inga andra föräldrar känner till
att klagomål framkommit och lärare på mötet uttrycker att de upplever att
”kvaliteten går upp och ned”, men att det varit bättre senaste tiden. Ragni
berättar att maten fortfarande tillagas på skolan som tidigare och att
leverantör samt meny inte kan påverkas (då detta styrs av centrala
upphandlingar och skolan köper ett visst antal portioner). Ragni berättar att
husmor haft synpunkter på menyn. Husmor kan välja vissa rätter från menyn
och hur hon kombinerar rätterna, men i övrigt att det styrt. Maten innehåller
mer närproducerade varor nu (enligt kommunens policy). Andersson och
Tillman t.ex. levererar kött, korv, skinka, blodpudding och kravmärkt nötfärs,
Skånemejeriet ekologisk lättmjölk, mellanmjölk och filmjölk, Ragni informerar
om att de föräldrar som inte är nöjda har möjlighet att utan kostnad testa att
äta i skolmatsalen. De nyligen införda ”smakskedarna”, som är ett led i arbete
kring att minska matsvinnet, har upplevts som positivt av vissa barn.
 Isbana: En förälder tar upp fråga kring varför inte isbana finns på
Pluggparadiset, liknande den som finns på Storvretaskolan. Ragni berättar att
Storvretaskolans isbana sköts ideellt av föräldrar och frivilligbrandkåren (som
spolar is via vattenpost) Pluggparadisets vaktmästare har undersökt denna
fråga tidigare och enligt Ragni finns ej tillgänglig vattenpost på Pluggparadiset.
Detta innebär att kostnaden skulle bli 30-40 000 kr/år för skolan + kostnad för
vatten, vilket därför ej är genomförbart. Frågan kring varför inte kommunalt
skötta isar prioriteras i Storvreta tas upp av en förälder på mötet, som
beskriver att detta finns på flera håll centralt i Uppsala.
 Frukost på hälsoveckan: Synpunkt från en förälder kring huruvida den frukost
som serverats under hälsoveckan varit hälsosam framförs. Specifikt gällde
frågan att det serverats vaniljyogurt, som kan innehålla mycket socker.
Huvudsyfte och mål med frukosten diskuteras under mötet - är främsta syftet
att betona betydelsen i att äta frukost eller är det att presentera en hälsosam
frukost. Ragni för vidare synpunkten till husmor och till skolans hälsogrupp.
 Försvunna ytterkläder: Jackor har försvunnit från krokar intill matsal, där vissa
barn tidigare hängt kläder när de haft slöjd. Numer hängs inga ytterkläder där
under slöjdtimmarna.

11. Nästa skolrådsmöte är den 11/2-15.

