
Protokoll från Skolrådsmötet på Storvretaskolan, onsdagen den 30/9-15. 

Närvarande Personal: Rektor Outi Määttä, Biträdande rektor Elin Waldenvik, 

Linnea Steen lär, 2A, Birgitta Åhlander-Björkén, fritids, Jocke Mattsson, fritids 

samt Kerstin Carlsson Fsk-A. 

Närvarande föräldrar; Cecilia Edling, fsk-a, Carina Lindström, fsk-c, Annette 

Smith, 5c, Ulrika Björk, 5c+2b, Alexandra Södervall, fsk-b, Lisa Stenberg, 1b, 

Jenny Edlund-Nummelin, fsk-c, Mikael Åstrand, 4c, Hanna Karpmyr, 2a+4a, 

Christian Lernberg, 2a+4a, Elin Ekberg, 3a, Johanna Green,1a, Anki Blixt, 1a, 

Anna Granlund, 5b, Pamela Bediér, 2c+5a, Sofie Lindberg, 1c, Carina Johansson, 

3c,Linda Förare, 3b, Cecilia Axelsson, 1b+4c. 

Mötet öppnades av Outi som gick igenom dagordningen. 

Uppföljning av trafikfrågorna; det ska byggas en säkrare trafikmiljö utanför 

skolan mot Rastvägen. Planen spikad hur det ska se ut men ännu så länge har 

det inte kommit igång. 

Det har dock gjorts en ny trottoar på skolsidan mot Kilgärdesvägen. En förälder 

uppmanar skolan att ta bort brännässlorna i cykelställen. 

En förälder tog även upp att det är fortsatt rörigt på Rastvägen på morgonen då 

elever lämnas, bussbolaget har hotat med att inte köra in och lämna elever vid 

vår skola om inte trafiksituationen blir bättre, tänk på hur ni parkerar så att inte 

våra elever blir avsläppta vid Ärentunaskolan. 

Information från skolfastigheter; alla fönster i det stora skolhuset skall bytas ut. 

Lekredskapen som behöver bytas/åtgärdas skall ses över eller bytas ut inom 

det snaraste. 

Ny belysning i bl.a. den nedre porten i stora huset samt belysning vid ”skeppet” 

skall sättas upp. 

Öppet hus! Vårt öppet hus är den 22/10-15 kl: 13.30-15.00 då föräldrar ges 

möjlighet att få lite insyn i skolans arbete, att se verksamheten även på 

fritids. 

 



Skolråd heter på vissa skolor, föräldraråd, heter det på vissa och de kan agera 

självmant utan skolledningens inblandning. T.ex. med loppis, bakning mm. En 

förälder berättade om en annan skolas föräldraråd. 

Grönans fritids- kartläggning av antal barn/rum pågår. Personalen har redan 

påbörjat arbetet med att dela barnantalet i mindre grupper, för att det ska bli 

så trivsamt som möjligt för alla. Bl.a. så använder man gymnastiksalen, samt 

har mer ute-verksamhet men man undersöker även möjligheten att kanske 

vara i någon slöjdsal eller i klassrum i stora byggnaden. 2:or och 3:or går också 

på utflykter samt har idrottsfritids. Information vad som gäller för alla barn 

kommer att skickas ut till hemmen.  

Beröm till Grönans fritids, informationstavlan är bra, fototavlan gillas även den, 

men ht, upplevs som ganska rörig. 

Föräldrarna tyckte att det var bra att det finns fotografier på personalen som 

arbetar på Grönans fritids. Beslut togs att inga privata Ipads på fritids, Grönan 

har egna som lånas ut. Mobiltelefoner ska även fortsättningsvis vara avstängda 

under skoltid. Någon tyckte att det var för mycket telefonspel vid 

busshållsplatsen!! Någon undrade hur Grönans avprickning på närvarolistan 

fungerade?? Detta är ur brandsäkerhet en viktig lista. 

Gittan berättar att även 1:ans, fritids har fotokort på barnen som de sätter upp, 

respektive tar ner då de går hem. Föräldrar till 1:or undrade om inte listorna 

också kunde sitta där bredvid, vi undersöker saken och återkommer. De tyckte 

att det är trångt vid C-entrén. 

Linnéa Steen berättar att vi- Storvretaskolan sökt pengar från Skapande skola 

och vi beviljades kulturbidrag samt fick extra pengar för att skolan ligger 

utanför tätorten Uppsala. Detta resulterade i att en teatergrupp kom och 

spelade teater för Fsk-2. Vi fick se ”Varför är det så ont om Q”, jätteroligt tyckte 

våra yngre elever. 

Dessutom bokades Fabula Storytelling in med Berättarrazzia och de kom en 

tisdag i september. De var några berättare som alla dök upp i våra klassrum, 

inga elever visste om detta i förväg. Alla klasser fick tre besök under en fm och 

detta visade sig var bara början på allt berättande som våra elever nu 



uppmuntras att fortsätta. Redan nu så är flera fadderklasser igång och berättar 

historier, sagor för varandra. 

Jocke berättar att all simkunnighet kontrolleras hos alla 5:or. De åker till 

Fyrishov och testas, de som inte kan simma får 5-8 undervisningstillfällen med 

en simlärare.  

Jocke upplyser oss också om att de äldre eleverna fortsätter med gymnastiken 

utomhus en månad till, men de yngre eleverna som har Marcus är inomhus nu. 

*Outi berättar att det är några lärare på skolan som gått den nya 

”Rörisutbildningen”. 

* Outi berättar också att det är en ny klädställning med bänk beställt till 

Grönan. 

*Nya innebandyglasögon bör köpas in. 

*Fadderverksamheten på skolan är väldigt uppskattad både av elever och av 

deras föräldrar samt av oss. 

*”Kul på rasten” är också ett väldigt uppskattat inslag på vår skola. De har nu 

fått rosa västar så att alla ska se vilka de är. 

*Schackundervisning på fritids är ett önskemål från fler föräldrar. Detta kanske 

sedan kan resultera i en schackturnering. 

*Vi som rastvaktar måste tänka på att röra oss runt på alla ställen på gården 

där det finns elever, allt för att alla ska känna sig trygga på skolan. 

*Eleverna i 3.an upplever att det är dåligt med tvål på deras toaletter, åtgärdas 

omedelbart, samt att de är smutsiga. 

*Många elever går till olika aktiviteter från Grönans fritids på torsdagarna, då 

undrade föräldern om fritids kunde hjälpa till att samla ihop dem en stund 

innan och se till att de fick en frukt att äta innan de går, Jocke är behjälplig där. 

* Maten är ett ständigt samtalsämne på skolrådet så även denna kväll. Den 

räcker inte till, den är inte god osv, vi lovade att undersöka detta igen med 

husmor. Enligt Outi så beställs det rätt mängd men att eleverna kanske ska 

lägga på mer grönsaker så att tallriksmodellen skapas. Outi berättar vidare att 



Kost & restaurang köper närproducerat i den mån det finns, kött o korv köps 

från Andersson o Tillman, ekologiska säsongsgrönsaker, samt att mjölken är 

ekologisk men mer ekologiskt är på gång. Föräldrar hänvisas att maila direkt till 

Kost & restaurang med synpunkter och frågor. Länk från vår hemsida. 

* Vi som har förskoleklasserna bör tänka på att det inte är förenligt med 

skollagen att be föräldrarna skicka med fikamatsäck till utflykterna, vi kommer 

att se över våra rutiner vad det gäller utflykter snarast. 

* Fotograferande på skolan av föräldrar?? Avslutningen bl.a. vi bör gå ut med 

information om att det finns elever som inte ska finnas med på bild, uppmaning 

till alla föräldrar och vårdnadshavare på skolan att inte lägga ut bilder på 

sociala medier. 

* En förälder berättade om Projekt ”Glada Hudik” 

Vi måste arbeta för att alla ska trivas och känna sig sedda och respekterade 

oavsett kön, nationalitet, med funktionsnedsättningar eller inte, så måste 

skolan främja och synliggöra likheter. Alla måste känna att man duger som man 

är. Därför har ett antal rektorer blivit inbjudna till information av Per 

Johansson, känd som den drivande kraften bakom succén ”Glada Hudik 

teatern”. Det handlar om likheter och om att göra en god gärning mot någon. 

Alla ska få se filmen ”Hur många blåbär finns det egentligen?” och arbeta kring 

detta med fördomar samt medverka i en stor kör till föreställningen Trollkarlen 

från Oz, på Fyrishov den 28/4-29/4-2016. Fördomar måste tas upp inte tystas 

ner. Detta gäller år 4-5 på skolan. 

Vi som jobbar på skolan vill tacka er aktiva skolrådsrepresentanter för ett 

välbesökt råd. 

Väl mött på nästa möte! 

Sekreterare: 

Lärare i förskoleklass Kerstin Carlsson                  

Justeras av: 

Biträdande rektor: Elin Waldenvik 


