
Protokoll från skolrådsmöte torsdagen den 4/5 2017 

Närvarande: David Norell, Pernilla Videhult Pierre, Katarina Lehrberg, Elisabeth Narup, Cecilia Palm 

och Anna Carlén 

1. Godkännande av dagordningen 

 

2. Val av sekreterare: Anna Carlén 

 

3. Föregående protokoll: Senaste mötet bestod bara av tre personer och enkätsvaren 

diskuterades. Inget protokoll skrevs. Vi gick istället igenom protokollet från december 2016. 

Tyvärr har Skolfastigheter inte återkopplat kring skolgården men Katarina jobbar vidare. 

 

4. Avgiftsfri skola: Nämnden har upptäckt många dolda avgifter i skolan och har skrivit ihop 

riktlinjer kring avgifter inom förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola. I korta drag går den ut på att skolan helt och hållet ska vara avgiftsfri – 

föräldrarna ska inte uppmanas att ta med frukt, lunch, lucianattlinne eller skridskor osv. Man 

får självklart skicka med frukt och pannkakor vid utflykt med det är helt frivilligt. Skolfoto är 

okej så länge det är lätt att tacka nej och att elever som inte beställer uppmärksammas. Om 

föräldrar vill ordna en klassresa ska den organiseras och genoföras utanför skoltid. Insamling 

av pengar från elever och vårdnadshavare till klasskassor som sedan används till 

skolaktiviteter från inte förekomma. 

 

Diskussion: Vissa föräldrar har upplevt en uppmaning att skicka med frukt och lunch vid 

utflykter. Insamling till klasskassan under kulturdagen kan vara i gränslandet, bra att eleverna 

inte ska ha pengar med sig även fast besvikelsen är stor hos eleverna att det inte blev någon 

loppis. En farhåga är att skolan kommer låta bli att göra saker för att det blir så krångligt, t ex 

att hitta skridskor åt 300 elever. Jättebra att föräldrar kan skicka med om man har skridskor t 

ex för att hjälpa till. För att kringgå kanske man kan lägga vissa aktiviteter efter skoltid? 

 

Kan skolrådet hjälpa till att samla in lucianattlinnen och skridskor t ex och bygga upp ett 

förråd på skolan? Något att starta upp höstterminen med. 

 

5. Kulturdagen 19/5 10-13.30: Frågor har kommit upp varför den görs dagtid när många 

föräldrar har svårt att komma ifrån? Skolan har provat att lägga den en sen eftermiddag och 

utvärderingen visade att många elever då hade svårt pga olika fritidsaktivitete. Kulturdagens 

syfte är till för eleverna och därför har skolan prioriterat elevernas tid och delaktighet. 

Föräldrarna bjuds in och det är kul ifall föräldrarna kan komma men föräldrarna är inte den 

prioriterade målgruppen.  

 

Diskussion: Några föräldrar känner sig lite pressade att komma. Kan den läggas lite senare, till 

exempel 14-16? Eleverna ska få visa upp sina saker för varandra, men även för de föräldrar 

som kan. Kan man se över inbjudan så man som förälder slipper känns sig pressad? Kanske 

specificera att det är barnen som är målgruppen men att föräldrar är välkomna om de kan. 

Tidsmässigt ligger den också nära skolavslutningen, svårt att komma till båda. Behöver ens 

föräldrarna bjudas in om syftet är att eleverna ska ta del av varandras arbeten? Kring jul 



upplever flera föräldrar att det är skönt att de inte är inbjudna för att slippa få dåligt samvete 

över att inte kunna vara på plats. 

 

6. Information till nya elever/föräldrar: diskussion kring foldern som uppfattas som trevlig och 

värdefull men som kan uppdateras med lite nya saker, t ex Unikum och avgiftsfri skola. 

 

7. Nästa läsårs skolråd: Några har hoppat av och det ser ut som vi kan fylla på med några extra 

föräldrar. 

 

Förslag på teman i höst: Hur jobbar elevhälsoteamet? Uppsävjaskolan använder sig av 

kamratstödjare, hur fungerar det? Kanske byta namn eftersom det inte ligger något ansvar 

hos dem? (som forskningen har varit kritisk mot) Insamling av en buffert av skridskor osv. 

 

8. Övriga frågor: 

 

Biblioteket: Hur går det? Skolan håller på att registrera böcker och har tagit hjälp av en 

bibliotekarie.  

 

Skolvalet: Det är endast Uppsala kommuns antagningsenhet som sköter placeringar. Det har 

ifrågasatts hur det har skötts och flera föräldrar har överklagat beslutet. Det är skolcheferna 

som beslutar hur många klasser som skolan ska ha och Katarina kan inte styra det. 

 

Anteckningar av:   Justerat av: 

Anna Carlén    Katarina Lehrberg 

 


