
Minnesanteckningar Skolråd 25/1 2017  

Närvarande: Marcel Gustafsson, Tove Västibacken, Ella Seppälä, Eleonor Grenholm, rektor 

Catarina Eriksson samt specialpedagog Britt Sundqvist   

1. Ella tar anteckningar  

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

3. Pågående frågor: 

Ventilationen: Ventilationsinvesteringen är godkänd och ventilationen i fyra klassrum med   

sämst inomhusmiljö (på övervåningen) kommer att åtgärdas.  

Fotografering: Ett 2-årsavtal har skrivits med den lokala fotofirman som tog skolfotona i 

höstas. Önskemål om några förändringar har framförts och accepterats, bl.a. att klasslärare 

och elevassistenter ska vara med på klassernas sida, att det ska vara större gruppbilder, max 

två per sida samt att en separat adress/telefonbok till elevernas föräldrar tas fram. Detta 

kommer inte att innebära några extra kostnader. Önskemål om att även e-postadresser ska 

finnas med framförs. Catarina kommer att undersöka möjligheten till detta.        

Belysning på parkering: Tove har hört sig för och fått besked om att Uppsala kommun 

Skolfastigheter ansvarar för belysningen. Catarina kommer att ta kontakt med Skolfastigheter 

för att framföra att belysningen behöver ses över samt diskutera parkeringens utformning.  

4. Personal: Skolan har anställt en utbildad och erfaren lärare som kommer att arbeta 40% 

som resurslärare i åk 4–5 för att stötta de elever som behöver extra stöd. 

5. Skolinspektionsenkäten: En genomgång av skolinspektionsenkäten som genomfördes i 

höstas görs. Elever i årskurs 5, föräldrar samt lärare har svarat på enkäten. Resultaten 

återfinns på skolinspektionens hemsida https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten under 

rubriken ”Så får du enkätresultaten” längre ner på sidan. Följ länken ”Siris.skolverket.se”. 

Gamla Uppsala skola ligger överlag bra till. Resultaten kommer att analyseras vidare av 

rektor Catarina och personal. De kommunala skolorna i Uppsala kommun ska granskas under 

2017. Vilka skolor som får besök är ännu inte bestämt. Enkätresultaten ligger delvis till grund 

för detta i kombination med hur det har gått vid tidigare inspektioner samt antalet klagomåls- 

och kränkande behandlingsanmälningar som inkommit till Skolinspektionen. 

6. Elevhälsoteamets arbete: Specialpedagog Britt Sundqvist informerar om elevhälsoteamets 

arbete. Elevhälsoteamet består av: rektor Catarina Eriksson, specialpedagog Britt Sundqvist, 

skolsköterska Eva-Lena Sagbrant, kurator Pär Ångman och psykolog Margareta Stangendahl. 

Elevhälsoteamet följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå 

utbildningens mål. Teamet träffas en gång per vecka (måndagar) och diskuterar olika ärenden 

samt träffar föräldrar vid behov. Elevhälsoteamet arbetar även förebyggande. Kunskapstester 

genomförs regelbundet i syfte att fånga upp elever som kan vara i behov av extra stöd. Skolan 

har också ett trygghetsteam som arbetar med kränkningar och likabehandling. Mer 

information finns på skolans hemsida och där ligger även den senaste Likabehandlingsplanen 

samt Elevhälsoplanen.      

 7. Övriga frågor:  

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Avgiftsfri skola: Lilla Vasaloppet anordnas varje år vilket innebär att eleverna behöver 

skidor vilket medför kostnader för föräldrar. Det finns alternativ för elever som inte har 

skidor, att t.ex. gå eller åka pulka istället för att åka skidor. Det har framförts önskemål om att 

skolan funderar över hur detta ska hanteras så att inte elever känner sig utpekade pga. att de 

inte har skidor. Ytterligare ett önskemål är att information skickas ut i god tid så att föräldrar 

har möjlighet att köpa utrustning på t.ex. Blocket el dylikt.  

Om någon har skidutrustning och/eller skridskor som barnen har växt ur tar skolan gärna emot 

detta för att ha möjlighet att låna ut till elever.  

Klasskassor: Klasskassor diskuteras. Det är viktigt att det framgår att det är frivilligt att ge 

pengar till klasskassan och att det inte blir för höga summor som föräldrarna förväntas bidra 

med. Skolan får inte ansvara för insamling, hantering eller annat runt ev klasskassor. Att 

arbeta ihop pengar till en klasskassa genom att t ex sälja saker är enligt reglementet tillåtet. 

Skolan upplever att presenter till lärare blir dyrare och dyrare och det har framförts att det 

upplevts som jobbigt. Håll det på en rimlig nivå. 

Kyrkokören: Det har uppkommit en del frågor gällande kyrkokören med anledning av en del 

förändringar som genomförts. Kyrkan hyr numera en lokal av skolan. Information från kyrkan 

till föräldrar verkar ha brustit. Kyrkans kör ligger dock utanför skolan och de ansvarar själv 

för sin verksamhet och eventuella frågor och synpunkter hänvisas därför till kyrkan.   

 

   

 

  

 

 


