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Skolråd 13 februari 2019 
 

 

 

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: 

 

My Malm Zetterlund  FC 

Anna Whalström  1C,5C  

Marie Engblom  1A,4A 

Frank Weidinger  1D,3A 

Anna Lindberg  2A 

Karin Hübenette  4A 

Pamela Beider  5C 

Micaela Andemo  1B 

Mikael Sjöstedt  1A 

Sara Ehn   3C 

Annika Ståelheim  2C 

Erica Hellman  FC 

Alexandra Söderwall  3B 

Stefan Forsman  5A 
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Kvällens punkter: 

 

 Återkoppling föregående protokoll 

Vi har ett avtal med Skolbiblioteket det här året. Nästa kalenderår kommer vi att 

antigen behöva ordna ett skolbibliotek på skolan eller sluta ett individuellt avtal med 

sitt bibliotek. Vi har ännu inte tagit något beslut i frågan och återkommer när vi vet 

hur vi tänker göra. 

Förra mötet framkom det att det har varit svårt att få in frågor till skolråden från andra 

vårdnadshavare i klassen. Vi har därför fört en dialog med klasslärarna som kommer 

att lägga ut en påminnelse på Unikum innan skolråd och vara länken mellan 

vårdnadshavare och skolrådsrepresentanten.  

 

 

 Information från skolledningen: 

Personalläget. Det har varit en tuff start efter jul med mycket sjukdom och Vab bland 

personalen. Vi samarbetar med kommunens Vikarieförmedling och har tyvärr inte 

alltid fått vikarier. Skolans personal har försökt att organisera sig för elevernas bästa 

vilket medför att många i personalen har fått hoppa in i klasser. 

Utvecklingssamtal börjar nu efter sportlovet och NP är mellan v. 11-20. Då beviljar 

skolan inga ledigheter. 

 

 Vi på Storvretaskolan kommer att få en modullösning med fyra klassrum för att möta 

det växande elevantalet i Storvreta. Etableringen av det kommer troligtvis börja under 

sommaren och förväntas stå klart någon gång under hösten. Skolan kommer att 

informera om detta löpande när vi vet mer. Vi har fått varit delaktiga i processen och 

tror att det kommer bli en bra lösning. 

 

 

 IBIS vårterminen 2019- Inkluderande beteendestöd i skolan. 

IBIS är ett samarbete med Uppsala kommun och Uppsala Universitet. Storvretaskolan 

är en av åtta skolor som är med i det här projektet. Det är ett förebyggande arbete för 

bland annat trygghet och studiero.  

Det är en modell som riktar sig mot skolans personal för att ge dem verktyg till att 

hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Vårens tema med vårt arbete med IBIS är relationer. 

 

 Kurator Johanna Ryholm  

Kuratorn är samordnare för antimobbningsteamet. Hon har ett Instagram konto som 

man gärna får följa och man kan ta kontakt med henne där om man vill.  

Det har tidigare hetat Trygghetsgruppen men har nu bytt namn till 

Antimobbningsteamet. Teamet har träffar och har ett organiserat sätt för hur de tar sig 
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an de ärenden som inkommer. Alla ärenden kommer först till Johanna och sedan tar 

hon det vidare till teamet som fördelar uppgiften mellan sig. De börjar alltid med en 

kartläggning av ärendets karaktär för att sedan ta kontakt med den ärendet gäller samt 

sedan återkopplar skolans personal till vårdnadshavare. De olika ärendena som 

kommer in kan vara kränkning, mobbningsärende eller konflikter. Förutom Johanna 

ingår ett antal pedagoger som arbetar på skolan i teamet.  

Johanna går igenom vår barnversion av likabehandlingsplanen som nu finns i alla 

klassrum. Klasslärarna går igenom den och förklarar ord såsom diskriminering, 

kränkning och trakasserier.  

 

Så här jobbar vi på Storvretaskolan för att alla ska trivas och må bra: Klippa In bild! 

 

 

 

 Diskussion från grupper:  

 

Hur pratar ni om värderingar hemma? 

 

Kan vi vidareutveckla samarbetet mellan hem och skola kring dessa frågor? 

 

Kuratorn är ute i klasserna och hälsar på. Vi diskuterar namnet på 

antimobbningsgruppen om det skulle göra att eleverna inte väljer att ta kontakt på 

grund av det. Att namnet trygghetsgruppen ger ett mjukare intryck. Skolan förtydligar 

att antimobbningsgruppen är ett arbete på skolnivå och att vi genom den också är 

tydliga med att trygghet ingår i det arbetet.  

VH önskar att få barnversionen av likabehandlingsplanen för att gå igenom den 

hemma. Vi kan lägga ut den i Unikum och lägga den på hemsidan. 

 

Vi pratar om spelvärlden och om att det är viktigt att prata om att samma värdegrund 

gäller då. Att hemma prata om skolan som en plats där man kan få hjälp. Önskar att få 

information om det har hänt något i skolan i ett tidigt skede. Det kan tex. vara om 

eleven varit med i en konflikt under dagen. Att kommunicera med vårdnadshavare mer 

om det till exempel varit en orolig dag i klassen. Pedagogerna på skolan löser många 

konflikter och händelser på en gång och skickar ärendet vidare till 

antimobbningsgruppen om det upprepas eller om man upplever att man behöver mer 

stöd att komma vidare.  

 

Språkbruket i spelvärden och i skolan. Att arbeta med ordningsreglerna och 

värdegrunden för att belysa med hur vi pratar med varandra. 

 

 Frågor från klasserna 

 

När man lämnar på Regnbågen så vill man skriva sina tider som gäller på Grönan, hur 

gör man då?  

Det finns en morgonlista på Regnbågen som personalen tar med sig över till Grönan. 

Vi ser över att det rutinen fungerar.  
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Problem på vår och höst när barnen cyklar. Det blir trångt vid cykelställen som är 

bredvid idrottshallen. Elin kan informera vårdnadshavare om fler ställen man kan 

parkera sin cykel på. 

Hur pratar man i förskoleklass om utseende och vad tjejer och killar har på sig? 

Värdegrundsarbetet är en stor del av det dagliga arbetet i förskoleklass. 

Bilar stannar på vägen utanför Vretens förskola och lämnar sina barn där. 

Skolledningen skickar ut en påminnelse till vårdnadshavare igen om att inte stanna 

där. 

Maten är inte lika god längre och menyn stämmer inte alltid med vad som står. Ibland 

upplevs det är maten slut och då får de äta något annat. Skolledningen kollar upp vad 

som hänt. I dagsläget får vi mat från Bolandskolan och vi har upplevelsen att det har 

fungerat bra. 

Gardinerna i matsalen är smutsiga och det finns en önskan om att de tvättas. Skolan 

ser över om det går att ordna snabbt.  

 

 

 

 


