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Minnesanteckningar 

 

 

Medverkande: Catarina Eriksson, Martin Törnhage, Sven Hammarström, Maria Jonsson 

Assander, Lars Hylander.  

 

 

 

1. Återkoppling föregående protokoll. 

 

- Catarina berättar om att hon äskat pengar för att kunna köpa in fler torkskåp till eleverna, i 

bästa fall 4-5 st. kondens torkskåp. 

 

-  Skolfoto inför hösten 2016, skolan har nu skrivit avtal med Quickpix4u. Detta efter dialog 

om förbättringsåtgärder som tidigare diskuterats från skolfotot 2015. 

 

- Förberedelseklass till Gamla Uppsala Skola 

Den 8 februari börjar det 8 nya elever på skolan i åk. 4-6, de har blandade nationaliteter 

(Ungern, Ukraina, Turkiet, Afghanistan, Syrien och Albanien) och kommer att få Huseyin 

Alpergin som lärare. Huseyin är på plats på skolan sedan den 1 februari och har tidigare 

jobbat med liknande klasser på bl a Celsiusskolan i Uppsala, han kommer till sin hjälp ha 

Sebastian Östling Euren som elevassistent. Eleverna går tillsammans i förberedelseklassen i 

ca 2 månader och efter enskild bedömning är planen att de så fort som möjligt ska komma ut 

i vanliga klasser i enskilda ämnen. När eleverna bedöms klara att följa den vanliga klassen i 

alla ämnen får de göra ett skolval och kan då byta skola om de vill. Några av eleverna har 

även visat intresse till att eventuellt börja på Österledskyrkans fritidsklubb efter skoldagens 

slut.  

 

- Skolan/kommunen jobbar vidare mot den handlingsplan som finns gällande hot/våld mot 

skolan, denna punkt diskuterades vid förra mötet efter den tragiska händelsen i Trollhättan. 

Uppsala kommuns skolor har även fått i uppdrag att jobba fram en handlingsplan för rutiner 

vid sk. Inrymning.  

 

2. Rekrytering 

Ny resurslärare på plats sedan 18/1 till åk. 3-5, Charlotte Leetmaa.  

 

            Lärare och assistent till FBK,  Huseyin Alpergin och Sebastian Östling Euren. 

 

            Annons ute för vikarie till Emma Ljunggren som planerar föräldraledighet tom 31 dec. 

 

            Ny skolsköterska kommer det även att annonseras efter, detta då Margaretas tid inte räcker 

till både Fredrika Bremers och Gamla Uppsala skola.  

 

3. Övrigt 

Ansökningarna till förskoleklasserna har nu inkommit och det planeras för 2 klasser till 

hösten. 

 

Caroline Andersson, utbildningsnämndens ordförande kommer till skolan för att träffa 

lärarna den 10 mars. Förslag på ämnen som skolrådet föreslog till diskussion var 

skollokalernas framtid och önskemål om mer kreativa lek/umgängesytor på skolgården.  



Catarina kommer att maila ut till skolrådets representer om önskemål till innehåll inför 

nästkommande skolråd.  

 

Skolavslutningen 2016. Skolrådets uppfattning/önskemål är att skolan så länge det är 

möjligt fortsätter att ha den traditionsenliga avslutningen i kyrkan, där föräldrar och 

anhöriga kan närvara. Detta är även rektorns ambiton men frågan diskuterades inför 

framtiden då detta kan behöva att lösas på något sätt då elevantalet ökar och det kan bli för 

trångt i kyrkan. I dagsläget är det ca 250 elever men till hösten ca 280! Alternativet att filma 

och visa avslutningen även på en skärm utanför entrén till kyrkan föreslogs, detta ifall det 

skulle blir fullt.   

 

 

Nästa möte kl. 18.30 den 21 mars 2016.  

 

 

Vid protokollet 

// Sven Hammarström 


