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Minnesanteckningar från skolrådet den 11 november 2015 
 

Närvarande: 

Sofie Lindberg (1C)  

Pamela Bedier (2C, 5A)  

Johanna Grehn (1A)  

Anki Blixt (1A)  

Elin Ekberg (3A)  

Jonas Högström (3C)  

Ulrika Björk (2B, 5C) 

Cia Axelsson (1B, 4C)  

Helena Graff (FA)  

Anette Smith (5C)  

Hanna Karpmyr (2A, 4A)  

Christian Lernberg (2A,4A)  

Stefan Forsman (2A)  

Anna Granlund (5B) 

 

Outi Mättä, rektor 

Elin Waldenvik, bitr. rektor 

Erica Lind, förskoleklass C/fritids 

Hélène Halfvarsson, speciallärare 

Jonatan Ståhl, 3A 

 

Återkoppling från föregående protokoll 

Skolfastigheter har lovat att ta fram en tidsplan när det gäller belysningen på skolgården samt 

klätterställningen. Häckarna som skymmer sikten för gående på trottoaren kommer att 

klippas. Vad gäller parkeringsfrågan så kommer inget att ske före sommaren enligt 

Skolfastigheter. 

 

Kost och restaurang 

Synpunkter angående maten och skolmenyn lämnas direkt till Kost och restaurang. Länk finns 

på vår hemsida www.storvretaskolan.uppsala.se. 

Vi diskuterar vidare huruvida menyförändringen till mer vegetariska rätter har påverkat 

elevernas åsikter om maten. Skolan beställer matportioner efter elevunderlag. Storvretaskolan 

är ett så kallat mottagningskök och det kan ibland vara svårt för Kost och restaurang att 

avgöra vilken maträtt som kommer att favoriseras bland eleverna och därmed kan 

beställningarna ibland bli fel. 

En förälder undrar om det går att köpa matlådor med mat som blivit över. Det är i så fall en 

fråga för Kost och restaurang. 

 

Närsamhället, Storvreta 

Personal från skolorna, polisen, socialtjänsten, fritidsgården, idrottsföreningarna, bibliotek 

samt nattvandrande föräldrar träffas ca en gång per termin för att diskutera skadegörelse och 

läget i Storvretaområdet. 

En förälder påtalar vikten av att närsamhället går samman för att med gemensamma krafter 

försöka få stopp på den skadegörelse som varit under en tid.  

Hur har man gjort i andra områden? Finns tankar att hämta? Kan skolorna bjuda in polisen för 

att få till ett samarbete i förebyggande syfte?  

Frågor för denna grupp att diskutera på kommande träffar.  

 

 

 

http://www.storvretaskolan.uppsala.se/
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Brandrutiner på fritids 

Skolan har haft en brandövning under fritidstid. Det gick snabbt för eleverna att ställa upp sig 

vid återsamlingsplatsen. Det kommer att bli ännu en brandövning då fler elever är inomhus. 

Skolan har även bjudit in brandskyddssamordnare från Uppsala kommun för att titta på 

lokalerna nere på Grönan. Två dörrar kommer att bytas ut till branddörrar, ytterligare en 

utrymningsskylt kommer att sättas upp och tavlorna med utrymningsvägar kommer att 

revideras. Allt detta är anmält till Skolfastigheter. 

 

Synpunkter från klassrepresentanterna 

Linjer för att markera parkeringsrutor behöver målas upp på Rastvägen. 

 

Det är ibland oklart om eleverna på Grönan vistas inne eller ute då de ska hämtas av föräldrar.  

 

Fritidslistorna för elever i årskurs 1 kommer att flyttas till en annan plats. Detta för att 

underlätta för alla föräldrar. Fritidspersonalen meddelar när det är klart. 

 

Det har förekommit glassplitter på parkeringen vid Rastvägen. 

 

Rastvakter står ibland i klunga, framförallt under eftermiddagstid. Det är viktigt att alla som 

rastvaktar tänker på att cirkulera runt skolgården. 

 

Det råder delade meningar kring tvål och schampo vid duschning efter idrottslektionerna. 

Idrottslärarna behöver klargöra vad som gäller. 

 

Omklädningsrummen vid idrotten kan upplevas som en otrygg plats för eleverna. Skolans 

personal menar att det är viktigt att arbeta parallellt på flera plan kring detta. Det förs ständigt 

förebyggande diskussioner i klasserna. Det ska finnas vuxna närvarande för de yngre 

eleverna.  

 

Det är samma rutiner för Skola24 som gäller fortfarande, det vill säga att frånvaroanmälan ska 

göras innan kl. 08.00 och varje dag. Personal från skolan ringer hem före kl. 09.00 om en elev 

saknas och inte är frånvaroanmäld. 

 

Lampan i kapprummet utanför 2A fungerar inte. Vaktmästaren informeras om det. 

 

Det är trångt i kapprummen. Föräldrar uppmanas att ta hem kläder som barnen inte använder 

eller har vuxit ur.  

 

Toaletterna i källaren har fått nya lås. Vissa toaletter saknar tvål. Städpersonalen fyller på 

regelbundet. 

 

Ljudnivån på Grönan diskuteras. Det låter mycket när eleverna till exempel spelar pingis. Går 

det att ljudisolera ytterligare? 

 

Kvarglömda kläder diskuteras. Det finns mängder med kvarglömda kläder i skolans alla 

lokaler. Respektive lärare försöker se till att kläder i korridoren utanför respektive klassrum 

hamnar rätt i mån av tid. Det finns dock ingen möjlighet för skolans personal att sortera 
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kläderna som hamnat någon annanstans. Föräldrar och elever uppmanas att titta i 

klädtunnorna som finns på skolan. 

 

Mobiltelefoner och regler kring dem diskuteras. I skolans ordningsregler står att 

mobiltefonerna ska vara avstängda under skoltid. Detta gäller även på raster och från kl. 

08.00. 

 

 

 


