
 

 

Protokoll från skolrådsmöte onsdagen den 10 oktober 2019 

1. Presentation av och närvarande:  

Cecilia Palm, David Norell, Elisabet Narup, Fatma Kezil, Maria Johansson, Viktoria 

Rydberg, Anna Hammarbäck, Safete Beqiri och Katarina Lehrberg. 

 

2. Val av mötessekreterare: 

David Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående mötesprotokoll: 

Stämdes av och lades till handlingarna. 

 

4. Representation från skolans klasser:  

Vi saknar representanter i skolrådet från Åk 1. 

De i skolrådet som känner föräldrar i Åk 1 kollar om de vill vara med skolrådet. 

 

5. Påminnelse om tips inför klassaktiviteter: 

På hemsidan ligger dokument som vi är överens om, gällande klassaktiviteter 

(Tips och råd inför klassaktiviteter utanför skoltid) 

https://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/klassaktiviteter-och-tips2019.pdf 

 

6. Uppföljning från föräldramöten under september: 

Föräldramöten var generellt mkt bättre i år jämfört med tidigare då en del kritik 

framkom om att föräldrar inte getts möjlighet att träffas klassvis. 

Klasserna samlades efter den allmänna informationen i mindre grupper i respektive 

klassrum, vilket skapar förutsättning för bra diskussioner. 

För Åk 3 blev det dock mindre bra då tidsbrist gjorde att diskussioner togs allmänt i 

musiksalen. Samlingarna i mindre grupper uteblev vilket är viktigt för att ge alla 

tillfälle att bidra i samtalen.  

 

 

7. Trafiksituationen, åtgärder och information: 

Undvik att hämta och lämna Era barn på Akademivägen. 

Uppsala Kommun har nu infört förbud att stanna på ”skolsidan” av vägen, från 

basketplanen ner till Skogsvägen. ”Trafik gupp”/farthinder kommer att placeras på 

Akademivägen. 

Vi diskuterade varför så många måste ta bilen, samt om upptakt inför ett läsår, 

uppmuntra men inte skambelägga de som måsta ta bilen. 

Samtal fördes också om trafikkalendern, där barnen kan räkna steg som ger poäng. 

https://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/klassaktiviteter-och-tips2019.pdf
https://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/klassaktiviteter-och-tips2019.pdf
http://www.uppsavjaskolan.uppsala.se/


Poängen kan i sin tur ge en viss summa pengar. 

 

 

8. Utformning av frågeområden i föräldraenkät: 

Vi hade mkt diskussioner men det kokade ner till följande. 

- Hur tar vi oss till och från skolan? 

- Kommunikation och informationsflöde? 

- Två öppna frågor: Vad gör Uppsävjaskolan bra? 

                                          Vad kan Uppsävjaskolan förbättra? 

 

 

9. Teman för åretsmöten 

Förslag på teman blev. 

- Musik 

- Hälsa & rörelse 

- Värdegrund 

- Teknik 

-Engelska 

 

10. Övriga Frågor 

- Inget övrigt. 

 

 

 

11. Nästa möte: 

Nästa möte har vi den 2019-11-28  kl 18:30-20:00 

 

 

 

Antecknat av:    Justerat av: 

 

 

David Norell    Katarina Lehrberg 

 

 

 


