
 
  

Minnesateckningar 

SKOLRÅD, Gamla Uppsala skola 
Datum: 2016-03-22, kl.18.30-20.00. 

 

Närvarande: Catarina Eriksson, Martin Törnhage, Sven Hammarström, Tove Västibacken, Lars Hylander.  

 

1. Återkoppling föregående minnesanteckningar. 

Pengar har beviljats för it och nya möbler men inte till torkskåp. 

Skolan upprättar en plan vid hot från utomstående. Man skiljer på ”inrymning”, då elever och personal låser in 

sig i klassrummet, ”utestängning”, då man låser dörrar etc så utomstående inte kan komma in i skolbyggnaden, 

samt ”utrymning”, då man lämnar byggnaden på liknande sätt som vid brand. 

Planer i all ära, men praktisk övning är viktigast. (Ska endast ske utan elever) 

 

2. Rekrytering 

Linn Holward vikarierar för Emma Ljunggren som är föräldraledig tom 31 dec. 

Ny annons för skolsköterska på 75-80 %, samt mindre tjänster för kurator och logoped. 

 

3. Besök på skolan av Caroline Andersson, utbildningsnämndens ordförande, som träffade ledningsgrupp och 

intresserad lärare den 10:e mars. Caroline är stolt över skolorna i Uppsala och tycker om att få synpunkter från 

föräldrar och personal. En utmaning är att komma tillrätta med alltför stora skillnader i elevresultat mellan 

olika skolor och även mellan klasser på en och samma skola. 

Uppsala Kommun har tagit bort syskonförtur eftersom det enligt lag inte får gå före närhet när skolplats 

erbjuds. 

Ytterligare satsning på lärarlöner från första juli är en av flera åtgärder som behövs för att möta lärarbristen. Ett 

annat är att intressera fler studenter för läraryrket, t ex med PRAO och positiv attityd.  

Kopplingen ska förbättras i Uppsala mellan politikerna i nämnderna och tjänstemännen i förvaltningen. 

 

4. Den strategiska lokalförsörjningsplanen diskuterades där utbildningsnämndens förslag är att Gamla Uppsalas 

skolbygge skjuts fram på obestämd tid. Som en konsekvens blir skolan kvar i paviljongerna. De har gott om 

area och lämplig sammansättning av rum för undervisning och grupparbete, men är lyhörda, har speciella 

korridorer, höga driftskostnader samt bristande isolering, så behovet av tillsatsenergi är stort både vinter 

(uppvärmning) och sommar (kylning med luftkonditioneringsaggregat). Forcerad ventilation kan minska 

behovet av luftkonditionering.   

 

5. Skolgården bör bitvis kunna beskuggas. 

Framfördes önskemål om grönare och mer kreativa lek/umgängesytor på skolgården, t ex med material för 

kojbygge. 

Diskuterades den korta effektiva tiden för idrottspassen som börjar 8:10 på morgonen pga ingen rast före. 

Kanske duschtiden kan minskas eftersom eleverna ofta inte blir svettiga och i Sverige duschar de flesta för 

ofta. 

Lunchen på utflykterna är ibland för liten för aktiva elever. Tyvärr missade eleverna dessutom mellanmålet 

efter den uppskattade utflykten till Hammarskog. Skolan försöker undvika det i framtiden. 

Den alltför korta tiden mellan lunch och mellanmål för elever i en del klasser hänger samman med 

kökspersonalens arbetstid och är kostsamt att ändra. 

Korg för kvarglömda kläder finns numera vid varje klassrum eftersom det inte fick plats vid ingången till F. 

 
Nästa möte kl. 18.30 den 12/5 2016.  

 

Antecknat av Lars Hylander 


