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Protokoll för skolrådets möte torsdag den 25 april 2019 

Närvarande: Maria Johansson, Katarina Lehrberg, Elisabet Narup, Viktoria Rydberg, Pernilla Videhult 

Pierre samt speciallärare Ulla Ackelid Robertsson. 

1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

2. Val av sekreterare 

Pernilla Videhult Pierre valdes till sekreterare. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. En anmärkning var närvarolistan: Pernilla Videhult Pierre 

deltog inte i mötet, vilket däremot Cecilia Palm gjorde. 

 

Vi kom att diskutera föreläsningen ”Nätvett”. De närvarande är överens om att 

kommunikationen mellan föräldrarna skulle behöva bli bättre. Ett förslag är att använda 

föräldramötena som forum. Katarina tar med sig den idén. 

 

4. Läsinlärning – hur går det till och hur kan skola/hem samverka? 

Specialläraren Ulla berättar. På Uppsävjaskolan börjar man med språklekar i förskoleklass 

enligt Bornholmsmodellen (materialet testades initialt på Bornholm, därav namnet). Den går 

ut på att eleverna får leka med språket. Målet är att alla ska vara språkligt medvetna när de 

börjar åk 1. Vid behov används Bornholmsmodellen också i åk 1 för dem som ännu inte 

uppnått språklig medvetenhet. För elever i åk 1 använder specialläraren dessutom 

”Munmetoden”, som skolan fått rekommenderad av logopeder. Läroboken ”God 

läsutveckling i praktiken” samt avkodningsböcker är andra hjälpmedel som används. 

 

På höst- och vårtermin i åk 1 kartläggs samtliga elevers läs- och skrivförmåga med hjälp av 

Skolverkets bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling, något som är obligatoriskt för 

samtliga skolor i Sverige. 

 

Specialläraren nämner stiftelsen Legilexi, som jobbar för att språkutveckling och kan bistå 

med tips. 

 

Några föräldrar tar upp att vissa klasser har frivilliga läsutmaningar, som är utformade på ett 

sätt som gör att de snarare upplevs som krav och därmed skapar stress hos familjerna, t.ex. 

på lov. Det är viktigt att dessa utmaningar är genomtänkta. 

 

5. Skolbibliotekets roll 

Ett skolbibliotek är ett obligatorium. Skolverket har nyligen tagit fram rekommendationer för 



  

 

2 
 

utformning av skolbibliotek. Uppsävjaskolan har liksom många skolor ingen skolbibliotekarie, 

utan har i stället en biblioteksgrupp, som ordnar olika teman och happenings, såsom 

högläsning under frukostrasten, bokbytardagar och utställningar.  

 

6. Kulturdag 

Årets kulturdag kommer att pågå ca kl 10-14. 

 

7. Ny mobilregel 

Sedan ett år tillbaka har det blivit problem med mobiler, framför allt på rasterna, varför 

skolan har infört mobilregler. Eleverna får lämna in sin mobil på morgonen och får tillbaka 

den när skolan är slut. Det står dock lärarna fritt att låta eleverna använda sina mobiler som 

hjälpmedel under lektionstid. 

 

8. Fastställa policy  

Samtliga närvarande är nöjda med policydokumentet, som därför spikades. 

 

9. Planering för rekrytering av nya medlemmar i höst 

Nya medlemmar behövs. Målet är en representant per klass. Skolrådet föreslår att varje klass 

ska ha som mål att utse en klassrepresentant vid höstterminens föräldramöte, vid vilket en 

eller två skolrådsrepresentanter bör informera i korthet om skolrådet. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

11. Höstens möten 

- Torsdagen den 10 oktober 18.30-20.30. 

- Torsdagen den 28 november kl 18.30-20.30. 

 

Sekreterare: Pernilla Videhult Pierre 

Justeringsperson: Katarina Lehrberg 

 


