
Skolråd 25/9 

 

*Skolrådet skall ha 5 möten per år. 2 under höstterminen och 3 under vårterminen. Nästa möte är 20 november 

15.30-17.00. 

 

*Läxpolicy klart, publiceras på hemsidan inom kort 

 

*Skolan går med förlust, detta är ovanligt för Gamla Uppsala skola. I dagsläget vet inte skolan exakt vad detta beror 

på men Helena skall gå vidare med detta för att få klarhet vilka kostnader det är som har ökat. 

 

*Trafiksituationen/Parkering; Förslag ifrån kommunen kommer under hösten. Ev kommer det finnas speciella 

lämna/hämta platser. Vandrande skolbussar har också diskuterats. 

Skolan skall även undersöka om det finns möjlighet att personal kan parkera till höger om matsalen för att frigöra yta 

på den ordinarie parkeringen.  

En annan synpunkt som togs upp var även att tidigare så har personalen parkerat i möjligaste mål på långsidan av 

parkeringen, detta gjorde så att parkeringssituationen var något bättre tidigare. 

 

*Tydligare rutiner för fritidspersonal gällande hämta/lämna rutiner.  

Namnbrickor bärs inne och personal som arbetar ute har väst på sig.  

*Mellanmål 

När barnen ätit sitt mellanmål som ofta tas med i plastpåsar hamnar påsarna alltför ofta på skolgården. Skolan 

uppmanar till att använda matlådor eller påsar som kan återanvändas. Detta på grund av att papperskorgarna blir 

fulla, plastpåsarna slängs lite överallt, och framförallt så värnar det om miljön. 

 

*Fritidsråd 

Ett nytt råd där elevernas synpunkter tas upp. 

 

*Föräldraföreningen 

Alla klasser har haft möjlighet att söka bidrag hos Föräldraföreningen. Dock så har det varit relativt få klasser som 

har tagit chansen att göra detta. Föräldraföreningen har därför beslutat att pengarna skall tillfalla skolan istället för 

en enskild klass. Skolan håller på att ta fram förslag på saker de skulle vilja köpa in för detta bidrag. 

 

*Schema 

Vissa klasser har inte fått några scheman. Helena undersöker vad som har hänt. 

 

*Stämningen på skolan 

Generellt bra stämning i hela skolan. Det jobbas hårt med ”Gamlis andan”, trygghetsteamet håller just nu med att ta 

fram skolans värdegrunder. 


