
Minnesanteckningar skolrådsmöte Uppsävjaskolan 2022-12-01 
 

Deltagare  

Representanter från skolan  

Katarina Lehrberg (rektor), Frida Bergström (lärare åk 4-5), Ara Sarkisian (idrottslärare) 

Representanter för klasserna  

Caroline Lag, Mariam Sliwa, Jan Buckley, Ellenor Jedland, Åsa Kragh, Nathalie Aronsson, Margareta 

Ramström Jonsson, Johanna Hero, Charlotte Eklind, Sandra Roxberg. 

Dagens möte 

1. Deltagarna presenterade sig för varandra. 

2. Margareta Ramström Jonsson valdes till sekreterare. 

3. Vid tidigare möte hade frågan om tillgång till Kingrutor tagits upp. Många barn vill spela King på 

rasten, men planerna räcker inte till. Vid mötet föreslogs att nya planer skulle kunna ritas upp 

vid hopphagarna utanför matsalen. Rektor Katarina tar med sig förslaget. 

4. En representant frågade om skolan har någon policy runt att äldre elever stannar kvar på skolan 

och väntar på yngre syskon. Rektor berättade att det inte finns några generella regler så länge 

eleverna väntar ute på skolgården och det inte medför något problem.  Ibland har många elever 

stannat kvar efter skoltid och då är det viktigt att skolverksamheten och fritids har förtur till 

exempel till fotbollsplanen. 

5. Mötets första tema var idrottsämnet och ombyte/dusch. I flera årskurser har det varit ett 

problem att eleverna inte duschar efter idrotten. Det har delvis blivit värre på grund av 

pandemin, men är också trendberoende, dvs om några slutar duscha följer övriga efter. Ara 

berättade mer om problemet och åtgärder som han har vidtagit. Bland annat har Ara haft ett 

teoripass i 4:an och 5:an om varför barnen bör duscha efter idrotten. Detta har gett god effekt, 

duschfrekvensen har ökat. Vi fick också gå på studiebesök i ett omklädningsrum i idrottshallen. 

Vi hade en diskussion runt förutsättningar för ombyte/dusch, hur tidstillgången är i schemat etc.  

Vidare informerade Ara och Katarina om att kommunen har startat en extra satsning mot 

simning i åk 2. Satsningen börjar vårterminen 2023, men det är ännu osäkert om dagens 2:or 

kommer att hinna ta del av den.  

6. Mötets andra tema var information i Unikum. Frida hade en generell genomgång av Unikum och 

vilken information vi som föräldrar kan hitta där. Åk 4 och 5 jobbar mycket med Unikum, 

lärloggar och uppgifter till eleverna. Föräldrar kan hitta tips och korta instruktionsfilmer under 

fliken Academy. Vi pratade en del om matriser, mer info om dessa kommer vid senare tillfälle. 

Det blev en allmän diskussion runt mängden information som läggs ut i Unikum. 



7. Två skolrådsmöten planerades in för vårterminen, den 2 mars och den 27 april. Katarina 

informerade om att det kommer att vara Öppet hus inför val till förskoleklass den 11 jan kl. 16-

17.30. Representanter från skolrådet kommer att delta. 

 

Vid protokollet 

Margareta Ramström Jonsson 
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