
Minnesanteckningar Skolråd 7/12 2016 

Närvarande: Marcel Gustafsson, Tove Västibacken, Lars Hylander, Catarina Jonneryd, Ella Säppelä, 

Eleonor Grenholm och rektor Catarina Eriksson.  

 

1. Tove tar anteckningar 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Pågående frågor 

Ventilation: Catarina har lämnat in önskemål om en investering i skolans ventilation i och med 

att paviljongerna nu ska användas fler år än vad som var planerat från början. Ännu inte fått 

besked kring om det kommer att kunna göras.  

 

4. Rekrytering  

Förskolelärare i klass FA har tillsatts med Linn som redan är vikarie i klassen som nu har fått 

en tillsvidaretjänst.  

 

Ingen speciallärare finns nu och rekrytering sker i vår. Lärarbristen märks av. De som inte har 

lärarlegitimation får enbart 1-åriga anställningar, som kan förlängas ett år i taget.  

 

Catarina tycker det är en bra och stabil känsla i personalgruppen. 

 

5. Skolfotografering 

Det har inte inkommit några synpunkter till Catarina angående årets skolfotografering. Av de 

närvarande i skolrådet tyckte de flesta att det fungerat bra i år, några tyckte inte bildkvaliten 

var bra. Catarina och personalen tyckte årets företag fungerade bra utifrån skolans behov. 

Alla föräldrar som har synpunkter uppmanas att tycka till, antingen till 

skolrådsrepresentanten eller Catarina.  

 

Det framförs önskemål om en telefonkatalog. Catarina tar det med sig till det företag som 

kommer få göra fotokatalogen nästa år då de flesta har det som ett tillägg.  

 

6. Unikum 

Är det nya dokumentationssystemet Uppsalas skolor kommer att använda sig av. Där 

kommer omdömen och information publiceras. Det finns informationsfilmer om hur det 

fungerar.  

 

7. Övriga frågor 

 Frukost på fritids: Uppsala kommun kommer från och med vårterminens start börja 

servera frukost på alla fritids. Exakt hur detta ska gå till är ännu inte klart. Catarina 

kommer att skicka ut mer info till alla. Det ska rymmas inom ordinarie budget och är 

inte något skolan längre kan välja att göra eller inte. 

 Rutiner ny personal: det finns en introduktionsplan som ska gås igenom med all ny 

personal.  



 Genus och jämställdhet: Det arbetas det med på olika sätt. De två lärare som har 

haft det som ett ansvarsområde att hålla sig uppdaterad inom och stötta övrig 

personal i dessa frågor har nu slutat på skolan. Ny behöver utses.  

 Aktion julklappen: Det behöver bli en ökad exponering av att det pågår, då antalet 

inlämnade klappar var mycket färre i år än föregående år. Gamla Uppsala skola 

föräldraförening får gärna fundera på hur informationen går ut. Lappar får gärna 

sättas upp på skolans dörrar och skolans hemsida får gärna användas för detta 

ändamål också. Däremot har skolan valt att ha inlämningen av paket på expeditionen 

istället för i klassrummet. Detta för att inget barn ska behöva känna sig utanför.  

 Parkering: Skolans parkering diskuteras. Det är under några korta minuter precis 

innan skoldagen börjar som det inte fungerar bra. Catarina har bett personalen att 

parkera sina bilar i början av parkeringen, längst bort från skolan. Belysningen 

diskuteras, Tove kollar med kommunen om det finns något att göra. Vid Groa plan 

finns det en stor parkering som är i princip tom denna tid på dygnet som även går 

bra att använda. En parkeringsutredning bör skolfastighetsbolaget ansvara för då 

fastigheten är deras och nu när skolan ska fortsätta i paviljongerna längre än planerat 

kan det finns anledning att se över den.  


