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Skolrådsmöte tisdag den 2 februari 2016 
 
Tid: kl. 18.00-20.00 
Plats: Storvretaskolans personalrum 
 
Närvarande: 
 
Klassrepresentanter: 
Linda Förare 3B 
Pamela Bédier 2C, 5A 
Anna Granlund 5B 
Cecilia Edling FA 
Sofie Lindberg 1C 
Anna Blixt 1A 
Cia Axelsson 1B, 4C 
Ulrika Björk 2B, 5C 

Ewa Söderqvist 4B 
Hanna Karpmyr 2A, 4A 
Jenny Edlund Nummelin FC 
Personalrepresentanter: 
Ewa Wallner lärare FB 
Charlotte Hedberg 3C och Grönan 
Jocke Mattsson arbetslag 4-5 
Linnea Steen lärare 2A 
Elin Waldenvik, biträdande rektor

 
 
Rektor Outi Määttä är sjukskriven efter en operation och kommer inte att närvara under 
mötet. 
 

 Presentationsrunda 
 

 Val av mötessekreterare 
Linnea Steen, lärare 2A 
 

 Alla har fått kallelse i tid.  
 

 Föregående protokoll gås igenom av Elin Waldenvik.  
 

 Skolfastigheter 
På parkeringsfronten har det inte hänt något nytt.  
Belysning utomhus: el är draget för ny belysning och mer är på gång. 
En vattenkran i matsalen är installerad och mer plats för salladsbuffen finns. 
Branddörrar är monterade på Grönan.  

  

 Unikum 
Skolan går nu in i en ny lärplattform. Där samlas omdömen, planeringar och 
utvecklingsplaner. Föräldrarna kommer så småningom att få inloggning. 
Storvretaskolan är en av fyra pilotskolor i Uppsala kommun med det här systemet. 
 

 Periscope  
Periscope är en app där man kan livestreama videosändningar. Har använts av 
barn/ungdomar för att t.ex. provocera lärare och filma, eller filma varandra. Vi har 
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inte haft något problem med detta på vår skola, vad vi vet. Men Uppsala kommun 
manar till uppmärksamhet då appen ofta använts i mobbning eller kränkningssyfte.   

 

 Aktuell pedagogisk information från arbetslagen 
 
Samarbete mellan skolorna i Storvretaområdet pågår. Samarbetet sker bl.a. kring 
bedömningar och samverkan vid överlämningar mellan skolorna. 
 
Glada Hudik-projektet är igång. Det handlar om empati, demokrati, rättvisa och 
respekt för alla människors lika värde. Alla fyror och femmor är involverade i 
projektet som kommer att utmynna i att eleverna får gå och se Trollkarlen från oz.  
 
Olympic Day kommer gå av stapeln den 24 maj. Pluggparadiset och Storvretaskolan 
har ett samarbete kring denna dag som ordnas av Olympiska kommittén, Upplands 
idrottsförbund och idrottsföreningar. Vid Ärentunaskolan kommer elever i åk 3-5 (ev. 
2-5) få prova på olika grenar, utformat liknande ett riktigt Olympiskt spel. 
Jocke för frågan vidare från en förälder om det är någon paraolymisk inriktning under 
dagen…   
 
Förskoleklasserna kör igång med lite utflykter igen efter sportlovet och har just nu 
samverkansgrupper. I samverkansgrupperna jobbar barn från alla klasser i blandade 
grupper med olika aktiviteter. Värdegrundsarbetet pågår hela tiden.  
Förskoleklasserna skickar ut veckobrev varannan vecka.  
 
Grönan. Fyra större utflykter för treorna som går på fritids brukar ordnas under 
vårterminen.  Varje dag sker olika aktiviteter för alla elever på Grönan.  
 
Inomhusidrott just nu.  
 
Läxhjälp för åk 1-2 ordnas from denna termin på tisdagar kl. 14-14.30 i klass 1Bs 
klassrum. Sedan fortsätter läxhjälpen på Grönan kl. 14.30-15.00. På onsdagar har 
fyror och femmor tillgång till läxhjälp kl. 13.30-14.30. Vi tycker det är viktigt att alla 
elever får rätt förutsättningar för att göra sina läxor och detta är en möjlighet för oss 
att bidra till det.  

 

 Frågor från klassrepresentanterna 
 
Kvarglömda kläder.  Kan man anordna en kläddag, där man samlar alla kvarglömda 
kläder så alla kan leta på ett samlat ställe? Förslaget kommer om en vardagskväll 
eller eftermiddag i matsalen t.ex.… Ansvaret för kläderna är föräldrarnas och 
intresserade av att hjälpa till kan kontakta skolrådsrepresentanterna…  
 
Hur mycket tid har barnen att äta lunch? Detta är lite olika i olika årskurser och om 
man undrar så kan man fråga sin klassföreståndare.  

 
Ytterligare en enkät om matsalssituationen föreslås.  
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Mellanmålet diskuterades. Större variation önskas? 
 
Föreläsning av någon om dataspel och internet efterfrågas. Klas Tollinger har varit 
här och föreläst förut. Vi håller utkik efter någon föreläsare. 
 
Grönan. Hur blev det med lokaler för Grönan? Används lokalerna effektivt? Jocke och 
Charlott berättar hur de jobbar aktivt med att sprida ut barnen: filmvisning i 
musiksalen, alternerar inomhus och utomhus, schack-klubb, utflykter och 
idrottsfritids.  
 
Vad gäller vid löss? Enligt 1177 ska det räcka med en behandling. Kamma noga och 
ofta!  
 
Rastvakter. Upplevelser av för lite rastvakter på vissa ställen. Skolan ser över 
rastvaktsschemat och uppmanar alla att sprida ut sig och cirkulera. 
 
Skridskor skall finnas att låna för idrottslektioner, skolan ser över att alla lärare gör 
likadant. Jocke tar emot skridskor om man vill skänka till skolan.  
 
Tummen upp för isen! Stort tack till Storvretas deltidsbrandkår! 
 
Stök och bråk bland elever. Hur kan vi stävja fula ord och bråk? Närvarande 
pedagoger, värdegrundsarbete, trygghetsgrupp…  
 
Parkeringen vid idrottshallen, många parkerar framför gångväg/genomfart. 
 
Ljudnivå och tempo på skoltid. Finns det möjlighet till ”vila” och lugnare aktiviteter? 
Vilka åtgärder kan man göra? Ewa berättar hur de försöker dela upp grupperna. Ewa 
lyfter det med förskoleklass och fritids hur man kan fördela personal och rum för att 
skapa extra möjligheter till lugn.  
 
Trygghet och likabehandling. En uppmaning i att personalen hör av sig när det händer 
något, även om eleven säger att det är ok. Förslag: Ta upp likabehandlingsplanen på 
föräldramöte t.ex., så att den blir känd för alla. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


