
Anteckningar ifrån Skolrådet den 7/2-18 

Närvarande: 

Föräldrar: Tove Västibacken, Lars Hylander, Disa Hammarlöf, Maria Törnhage, Olle Östlund 

Skolpersonal: Lisa Lövström Nord, Anette Junebjörk, Catarina Eriksson 

  

Parkering 

En ny satsning ifrån kommunen gällande ”säkra skolvägar” har införts. Kommunen har valt ut 5 skolor 

varav Gamla Uppsala skolan är en utav dessa. Målet är att se över hur man skapar säkrare skolvägar. 

Kommunen har varit och inspekterat samt diskuterat med rektor vad som kan göras. 

Ombyggnad av parkering är ej aktuellt. Andra lösningar diskuteras, fortsättning följer… 

Ett förslag är vandrande skolbussar. Detta innebär bättre samordning bland föräldrar både när det 

gäller gemensamma biltransporter men även att föräldrar går med barn till skolan. Målet är att hitta 

alternativa sätt att transportera barnen till skolan och att få ner belastningen på den befintliga 

parkeringen. 

 

 

Läxpolicy 

Skolan håller på att arbeta fram en läxpolicy som både lärare och föräldrar kan anpassa sig till. 

Målet är följande med läxor: 

-Färdighetsträning 

-Det skall inte vara några nya moment 

-Alla läxor skall följas upp i skolan 

-Alla skall ha fasta läsdagar 

På lågstadiet skall det vara 1-2 läxor i veckan varav en läs läxa. På mellanstadiet högst 3 läxor i 

veckan. Vissa barn kan ha svårt med läxor och då finns studieverkstan eller extra stöd att få. 

Studieverkstaden på skolan är väldigt omtyckt och välbesökt, den skall även bedrivas i fortsättningen. 

Föräldrar har haft möjligheten att inkomma med synpunkter gällande läxpolicyn men inga förslag har 

inkommit. Lärarna är överens i stora drag hur läxpolicyn skall utformas. Samtliga är överens att det är 

viktigt med läxläsning och studieträning, framförallt på mellanstadiet då det är viktigt med 

förberedelser inför högstadiet. 

Det är också upp till föräldrarna att se till så sitt barn har en balans på sin fritid av bla aktiviteter och 

läxor, det skall finnas utrymme för både och. 

 

 

Skolans traditioner 



Ett årshjul håller på att upprättas över de traditioner som skolan skall ha. 

Vilka traditioner skall skolan ha? 

Rektor har samlat in förslag och synpunkter ifrån lärarna och alla klasser.  

Skolans traditioner innefattar både våra ”svenska” traditioner men även skolans ”egna” traditioner 

så som; Talangjakten, Gamlisjoggen osv. 

Med tanke på kommunens nya regler att skolan måste tillhandahålla all form av utrustning, mat, 

transporter etc så har det av ekonomiska skäl blivit svårare att ha många aktiviteter för barnen. 

Diskussionen gick kring att man kan uppmana lärarna mer att utnyttja närområdet ihop med 

undervisningen, tex Uppsala högar, Storvad m.m. Kostnadseffektivt! 

Skolrådet uppmanar alla föräldrar att hålla ögonen öppna för diverse stipendium som går att ansöka, 

detta för att kunna få in mer pengar till olika aktiviteter. 

 

Rekrytering av ny rektor 

Intervjuerna är genomförda. Troligen kan det bli klart inom det närmaste dagarna vem den nya 

rektorn blir. 

 

Skräp på skolgården 

Det förekommer mer skräp på skolgården i samband med att ”fruktstunderna” har upphört. 

Viktigt att prata med era barn att man måste plocka upp skräpet efter sig. 

 

Skolbygget      

Som det ser ut just nu så kommer modulerna att bestå. Skolbygget av Gamla Uppsala skola finns inte 

med i kommunens plan, vilket innebär att det inte kommer att ske inom den närmaste framtiden. 

Det är oklart vad som händer med den gamla skolbyggnaden nu när den blir ledig i slutet av februari. 

Kommunen har inte gett någon information till skolan. 

 

Sociala medier 

Det är väldigt viktigt att skapa en trygg och säker skola. Vare sig barn, föräldrar eller lärare skall inte 

sprida negativa saker om vare sig skolan eller personer via sociala medier. 

Om inte vi föräldrar kan hantera sociala medier på ett lämpligt sätt, hur ska vi då kunna ställa dessa 

krav på våra barn? 

Om man har åsikter om tex skolan. Ta upp det direkt med lärare eller rektor istället för att sprida det 

via sociala medier. 

Om det förekommer personangrepp, så skall detta tas upp med den berörda personen omedelbart 

för att verkligen informera att det är helt oacceptabelt. 



Viktigt att föräldrar kommer ihåg att det finns barn med skyddade identiteter. Tänk på det när ni tex 

tar en bild på skolgården på ert barn. Finns det med ett annat barn på bilden så måste dennes 

föräldrar godkänna det. 

 

/Olle Östlund 


