
Minnesanteckningar från skolråd 2018-03-07 
 
Närvarande:  
Skolpersonal: Catarina Eriksson, Åsa Elgstrand och Kristina Abrahamsson 
Föräldrar: Maria Törnhage, Peter Hagström, Sara Ekvall, Lars Hylander 
 

1. Läxpolicy och skolans traditioner 
 
Målet är att inför nästa läsår ha en nedskriven läxpolicy för skolan och ett ”årshjul” som 
visar på både skolans och fritids olika återkommande traditioner under året.  
 
2. Information om fritidsverksamheten på Gamla Uppsala skola 
 
Det finns ett nytt kapitel i den senaste läroplanen om vad som ska ingå i en 
fritidsverksamhet. Viktiga styrdokument som fritids ska följa. Det nya i denna beskrivning 
är bland annat att även viss undervisning ingår inom fritids. Uppdraget är väldigt brett 
och nära kopplat till skolundervisningen.  
 
Se även bif underlag från läroplanen. 
 
Fritids på Gamla Uppsala skola är indelat i ett A- och ett B-spår. Alla barn är indelade i 
grupper som får jobba med olika teman under året. Personalen betonar hur positivt de 
tycker att det är att barnen får umgås och samarbeta i ålders-och klassblandade grupper. 
De äldre barnen hjälper de yngre på ett fint sätt. Alla barn får lämna egna förslag om 
högt och lågt i en idéholk, en slags låda som man kan lägga lappar i, även ritade förslag. 
I åk 2 kan man få vara med på idrottsfritids men det måste personalen ansöka om termin 
för termin. Man hoppas att få möjlighet att erbjuda det till 2:orna i höst.  
Man har ofta utevistelse fram till kl 15:00.  
 
Några synpunkter från föräldrar om fritids togs upp och fritidspersonalen tog till sig detta 
och kommer att bemöta dessa så långt det är möjligt. Exempel på vad som togs upp var 
önskemål om att personal skulle ha namnbrickor, att man skulle få en bra överlämning 
när man hämtade sitt barn, att hitta en rutin för hur man kan överföra information om 
vad som hänt under skoldagen från skolpersonal till fritidspersonal ev via en bok, lång 
utevistelse för de yngsta barnen som äter mellis tidigast av alla och att få mer 
information om vad som händer via återkommande brev.  
 
3. Rekrytering av ny rektor 
 
Helt klart är nu att Helena Wolrath har fått tjänsten som ny rektor på skolan. Hon har 
senast arbetat som biträdande rektor på Malmaskolan och har även arbetat som lärare 
tidigare. Hon tillträder 1 maj och kommer att komma till skolan för att hälsa på elever 
och personal före dess. Nuvarande rektor är kvar till den sista april.   
 
4. Nytt skolrådsmöte 
 



Nästa gång skjuts fram så att sista mötet för terminen kommer att vara med den nya 
rektorn. Mötet kommer att äga rum den 23 maj kl 15:30-17:00.  
 
5. Övriga frågor 
 
Klassföräldrar: 
Maria Törnhage tar upp att några klassföräldrar velat bjuda barnen på fika på alla 
hjärtans dag men inte fått lov till det. Rektor Catarina förklarar att det är för att det inte 
ska bli väldigt ojämnt för barnen, att en del klasser får speciell uppvaktning av 
klassföräldrarna och en del inget alls. Från skolans sida är det nu klart att man önskar att 
klassföräldrar ska hålla sina aktiviteter utanför skoltid i så hög grad som möjligt. Tanken 
med att ha klassföräldrar är ju att skapa en samhörighet mellan barn och föräldrar och 
kanske kunna samla ihop pengar för att kunna göra roliga aktiviteter och ev resa 
tillsammans. Detta får ej ske på skoltid och man får inte längre samla in pengar. Däremot 
får klassföräldrar ordna frivilliga sätt att samla in pengar, t ex sälja bröd på jumarknad 
eller samla in frivilliga bidrag i samband med träffar där man bjuder på fika eller dyligt. 
Det Catarina vill betona är att klassföräldrar ska förankra med läraren när man planerar 
något som ska ske på skoltid men att man som regel ska ordna aktiviteter utanför skoltid.  
 
 
Vid tangentbordet 
Maria Törnhage 
 


