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Skolråd 26 september 2018 
 

 

 

Tid: Kl. 18.00-20.00 

Plats: Storvretaskolans personalrum, stora byggnaden 

 

Närvarande från skolan: 

Elin Waldenvik, rektor 

Maja Karlsson, biträdande rektor 

Ida Abrahamsson, lärare 

Karin Siraj, lärare 

Kerstin Carlsson, lärare 

Birgitta Åhlander Björkén, fritids 

 

 

Vårdnadshavare: 

 

Johanna Greehn  FB 

My Malm Zetterlund  FC 

Erica Hellman  FC 

Anna Whalström  1C,5C 

Sara Ehn   3C 

Jens Pahlin   4C 

Elisabeth Belin  2B 

Marianne Skoglund  5A 

Marie Engblom  1A,4A 

Christel Rosenblom  1B 

Nina Wesslén  1C 

Ramona Eklund  4B 

Elisabeth Samuelsson  4C 

Mikael Sjöstedt   1A 

Frank Weidinger  1D,3A 

Gustav Årstadius  FA 
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Kvällens punkter: 

 

 Information från skolledningen: 

 

Det som är på gång nu är att vi på skolan håller på att rekrytera en ny kurator. 

Organisation detta läsår är vi tre paralleller förutom åk 1 där vi är fyra klasser. Vi har 

två flexibla grupper och där jobbar två lärare tillsammans med resurser från fritids.  

Skolinspektionen kommer att skicka ut en enkät som vi gärna vill ni vårdnadshavare 

svara på. Elever i åk 5 kommer också att få svara på frågor samt all pedagogisk 

personal på skolan 

Vår simplan som ligger nu på hemsidan. Alla klasser kommer att åka och simma under 

läsåret. 

 

 Hänt sen sist: 

Byggnationen av ventilationen är klar och hela skolan har setts över. Vi har fått nya 

undertak ny belysning samt målning i alla klassrum och korridorer. Hissar har 

installerats utanför matsalen och på utsidan av Stora huset. De kommer att vara klara 

inom ett par veckor. I samband med ombyggnationerna köpte vi in nya 

kapprumsmöbler så att alla elever nu har ett eget skåp att förvara sina ytterkläder i.  

 

 IBIS: 

Information om projektet har gått ut via Unikum i veckan. Vi är en av 11 skolor som 

har gått med i detta forskningsprojekt som är tillsammans med Uppsala Universitet. 

Det är ett evidensbaserat program som bland annat har provats i Norge och då gått 

under namnet PALS. Vi får handledning av utbildade handledare via kommunen och 

vi har ett IBIS team på skolan bestående av skolledning, specialpedagoger och lärare. 

Matsalen är det första området vi jobbar med nu. Vi tycker att vi behöver se över 

ljudnivån och miljön i matsalen. 

 

 Diskussion från grupper:  

 

Vilka tema önskar ni att vi tar upp på kommande skolråden. 

Förslagen är: 

Fritids, raster/aktiviteter, kunskapsutveckling/pedagogik och trygghet. 

Kunskapskraven för de äldre barnen, hur jobbar vi i de olika årskurserna? 

Unikum- mer progression. Hur ser samarbetet ut i årskurserna?  

Studieteknik, hur jobbar vi med det? 

Miljötänk, engagerar vi eleverna? 

Värdegrundsarbetet 

Vårdnadshavarna, kan vi engagera dem mer?  
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 Frågor från klasserna: 

 

1D Eleverna upplever att det saknas rastvakter på baksidan. Vi ska se över schemat 

igen då vi tycker att det är viktigt med trygga raster.  

1D Undrar gällande fruktrasten om det är ok att ta med sig en smörgås.  

4C Viktigt att lärarna får använda sin planeringstid på eftermiddagen och att inte 

arbeta på fritids.  

3C Stökigt i klassen och undrar om det går att få in mer resurser.  

3B Mellanmålet och mat i skolan. Eleverna tycker att det är snålt med mat på 

mellanmålet. Det serveras olika sorters mellanmål varje dag. Fil/mjölk med smörgås 

och olika pålägg. Måltidsservice erbjuder alltid tre rätter varav en är vegetarisk. En 

dag i veckan är alla vegetariska.  

5A Hur tänker vi göra om avtalet med Biblioteket sägs upp. Rektor har inväntar 

besked från Grundskolechefen Ingela Hamlin om hur det blir framöver.  

1C När fritids har teman kan man då rulla på dagarna så att även de elever som inte 

har fritids kan vara med? Idrottsfritids är olika dagar för olika årskurser och önskar 

även rull på det. Skolan återkommer med svar. 

5C Unikum- inte alltid att det kommer epost vid publikationer. Unikum har ändrat sin 

layout i sim blogg och det har varit svårt för oss att lära om.  

FB Hur går det med städningen av skolgården? Vi har ringt och felanmält ett flertal 

gånger och hoppas gjort snart. 

4A Elevens val. Hur går det till? De får välja på 9 olika ämnen som sedan rullar på. 

Fick man inte sitt första val nu så har man förtur nästa gång. Vi har inte tagit bort tid 

men eftersom vi har bussar och därmed haft längre skoldagar så har eleverna redan 

läst in den tiden 

FC Hur går det med övergångsstället? Kommunen har varit ute och skrivit skola på 

vägen men de kommer inte att sätta upp trafikljus. 

Det är trångt vid cykelstället mot vägen till Coop kan man flytta några eller informera 

eleverna om att det finns fler bakom skolan. 

FB Det är hög ljudnivå. Beror det på lokalerna eller vad är orsaken? Vi ber 

vårdnadshavaren höra av sig till skolledningen.  

 

 

 

//Elin Waldenvik och Maja Karlsson 

 

  


