
 

Skolråd 2017-03-15 
 

Närvarande: Eleonor Grenholm, Tove Västibacken, Catarina Jonneryd, Marcel Gustafsson, 

Lars Hylander, Peter Hagström, Catarina Eriksson  

 

 Ventilationen i våra lokaler 

Offert mottagen och godkänd. Ventilationen kommer att monteras i april månad. 

Projektet omfattar primärt fyra klassrum på övervåningen.  

 

 Belysningen på parkeringen. 

Sport- och rekreationsfastigheter är ansvariga för parkeringen och buss-slinga. De har 

åtgärdat belysningen vid buss-slingan och de undersöker just nu hur man kan åtgärda 

belysningen på parkeringen med antingen starkare lampor eller ny armatur. De ska 

återkomma. 

Tove: föreslå att de klipper ned buskage vid infarten till parkeringen. Tove kollar om 

vart det ska anmälas och rapporterar till Catarina. 

Lars: Vi har tidigare pratat om att man ska skapa en föräldraslinga över parkeringen 

med infart i en ända och utfart i en annan. Detta har Catarina ännu inte diskuterat med 

Sport- och rekreationsfastigheter. 

Catarina J: Tycker att det är sämre att personalen parkerar vid infarten, man ser inte 

om det finns någon ledig plats på den inre delen av parkeringen. Catarina E: 

Personalen upplever att det blivit bättre, men vid skolstart och cirka 16.30 är det fullt 

på parkeringen oavsett hur vi gör. 

 

 Utökad kuratorstjänst 

Från 25% till 50% from augusti. Rekrytering pågår. Tjänsten kommer delas med 

Fredrika Bremerskolan. 

Vid nästa skolråd kommer kuratorn Pär att delta. Förbered gärna frågor till honom om 

hans och trygghetsteamets arbete runt värdegrundsfrågor. 

 

 Trafikfrågor 

Lärarna har pratat om säkerhetsfrågor efter bussolyckan, framförallt åk 4-5. 

Tove: Hastighetsgränser kommer att sänkas i staden (bla. sänks 50-vägar till 40, och 

30 vid skolor gäller dygnet runt) under kommande året. Vattholmavägen, upp till 

cirkulationsplatsen, kommer att byggas om med cykelled under detta år. 

Övergångsställen ses över i hela staden. 

Om lärarna behöver stöd i trafiksäkerhetsfrågor har Stadsbyggnadsförvaltningen 

material och åker även ut till skolor/klasser. 

 

 Unikum 

Snart är det dags för utvecklingssamtal och underlag publiceras på Unikum (kolla 

särskilt fliken Samtalet). Catarina uppmanar att fler föräldrar loggar in och tar del av 

dokumentationen om sitt barn.  

Har man inte bank-id kan man få inloggningsuppgifter av skoladministratören Sara. 

Vid nästa möte har de flesta haft utvecklingssamtal. Catarina tar gärna emot 

synpunkter, på hur utvecklingssamtalet och kopplingen till Unikum fungerat, från 

föräldrar. 

 



 Övriga frågor: 

 

- Hur arbetar skolan med simundervisning? 

I årskurs sex ska man kunna simma enligt kursplanen i Idrott och hälsa. 

I augusti åker skolan till Bälingebadet med klasser åk 2-5 och i åk 5 och 

förberedelseklass görs simtest. De som inte kan simma i åk 5 får då gå i simskola på 

Fyrishov under året. Skolan åker med eleverna en gång/vecka under en period. 

 

- Digital kompetens 

Nya direktiv vad gäller digital kompetens har kommit från regeringen 

(http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-

laroplaner-och-kursplaner/). Just nu ser kommunen över datortätheten i skolan med 

målet att alla skolor ska ha samma datortäthet. Gamla Uppsala skola ligger bra till. 

Läroplanen får utökade mål kring digital kompetens kommer 2018.  

 

- Lilla Vasaloppet 

Vasaloppet genomfördes till fots trots snö. Det kom mer snö än prognosen lovade och 

skolan hann inte ställa om och meddela att eleverna skulle ta med sig skidor.  

 

- Fotbollsplan bakom brandstationen 

Sara och Catarina har fört dialog med kommunen om att utöka skolgården mot trädan 

bakom brandstationen men fått nekande svar, då skolgården anses vara stor nog.  

 

- Den allmänna skolan 175 år 

Skolan har inte talat om ett ev firande ännu.  

Gamla Uppsaladagen 28 maj kommer uppmärksamma detta meddelar Lars.  

 

- Trångt vid B-ingången 
Det har varit struligt vid B-ingången (där det finns hiss) vid skoldagens start när 

många klasser ska in samtidigt. Lärarna har vidtagit åtgärder. Skolan har också 

uppmanat föräldrarna att låta barnen gå in på skolan själva. 

Om föräldrar fortsättningsvis upplever att det är en dålig situation får de gärna 

kontakta rektorn direkt. 

 

- Toaletterna vid A-spåret är smutsiga.  

Många använder dessa toaletterna och de blir särskilt smutsiga, barnen uppmanas att 

också använda andra toaletter.  

 

 

 

/Eleonor Grenholm 
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