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Presentationsrunda  

Återkoppling från föregående protokoll. 

Vi skulle flytta från lilla skolan. Det vi vet är att det ska bli en modulenhet. Bygglovet har inte gått 

igenom än. Vi trodde att det skulle vara klart till höstlovet men det är inte troligt.  

Hur länge kommer man behöva använda modulen? Man kan använda modulen i 10 år.   

Skolbibliotek, vi har ett avtal med folkbiblioteket fram till årsskiftet. Vi kommer troligen behöva 

bygga upp ett bibliotek.  

Information från verksamheten 

Vi har sett en kort film om det positiva som skett på skolan. Elin går igenom resultaten från 

Nationella Proven. Vi ligger högre än kommungenomsnittet och andra jämförbara skolor. Våra 

resultat ser bra ut i både svenska och matematik. 

Det är fler elever som får mer än godtagbara omdömen i åk 4-5. Bedömning åk1, det finns några som 

inte når godtagbara kunskaper vilket är ett fokusområde. 

Fritids har arbetat hårt med analysarbetet.  

Visionen för Storvretaskolan 

Lärmiljöer för alla, hur vi kan anpassa våra miljöer för att den ska passa alla elever. Vi har nya möbler 

i matsalen för att få en tystare miljö i matsalen. 

IBIS ett systematiskt arbete för att förbättra vår verksamhet. (samsyn och likvärdighet) 

Fritidshemmet;  

Undervisningen, BLF Bedömning För Lärande, Två lärare som går utbildning på Unikum Vi har en 

särskild satsning för att elevernas nyfikenhet på lärande ska öka. 

Röda tråden ett arbete som Storvretaskolan, Pluggparadiset, Vattholmaskolan, Skyttorps skola och 

Ärentunaskolan gör tillsammans för att det ska bli en röd tråd genom utbildningen från F-åk9. 

Mål 2019-2020 

 Eleverna är godkända i alla ämnen 



 Arbeta förebyggande och främjande 

Organisation och tjänster 

Biträdande rektor Maja Karlsson studerar, vi söker nu en ny biträdande 

Anette Börjesson heter vår nya administratör 

Karin Wallén Skolpsykolog , 60% på Storvretaskolan 

Maria Monie lärare 

Nina Wesslén lärare  

Johan Sanden lärarassistent 

Madde Pettersson fritidspersonal 

Maria Lilja logoped  

Sofia Markäng lärare  

Storvretaskolans regelmatris 

Pedagogerna på skolan har tillsammans skapat en regelmatris utifrån våra värdegrundsord. Vad 

innebär det på de olika områdena på skolan?  Vi tittar på regelmatrisen och alla föräldrar får ge sina 

synpunkter på det.  

Var får barnen informationen, hur kommer det att kommuniceras ut? Tanken är att det ska 

modelleras och att man ska träna på detta tillsammans med barnen, svarar Elin.  

Det ser ut som ett bra verktyg för samsyn som skapar trygghet samt att det konkret.  

Frågor från klasserna: 

Förskoleklassen; hur har arbetet med att sätta ihop klasserna gått till?  

När vi ska dela upp dem vet vi ingenting om barnen. Vi ser bara namn och vilken förskola de kommer 

från. Vi försöker se till att de får en kompis från samma avdelning eller förskola. Därför säger vi också 

att grupperna inte är spikade för ändringar kan behöva göras för att få verksamheten att fungera. 

Vad gäller med duschning?  

Enligt läroplan finns inga krav på att duscha. Vi har haft särskilda anpassningar med vissa elever som 

inte vill gå till skolan eftersom de inte vill byta om /duscha tillsammans med klasskompisar. Vi 

uppmanar alla att duscha men det är inget obligatorium.  

Det händer ibland incidenter på fotbollsplanen. Hur är det med rastvakter på planen? Hur löser man 

konflikterna?  



Det kallas ju hälsoskola, hur ser man det? Nej det är struket men vi hade en hälsopedagog knuten till 

skolan tidigare. Det betyder inte att vi inte arbetar med hälsa. Hälsa innebär mer än bara fysisk hälsa. 

Vi har ett stort trygghetsarbete under läsåret och satsar på aktiviteter för eleverna på rasterna. 

Varför finns det inte flora, smör? Frågan tas med till Måltidsservice. 

Rastvakter står ibland i klunga? Återkommer om detta. 

Maten, man får inte äta sig mätt tycker elever i åk 5. Varifrån kommer maten?  

Bra om man har enskilda ärenden att man kontaktar skolan så att vi kan arbeta med det.  

Det har varit lite problem med sociala medier, snapchat, man har kränkt varandra. Föräldrar har 

försökt att prata med varandra för att lösa det.  

2B klassrum ligger i söderläge, det blir väldigt varmt på våren när solen ligger på.  

Titta gärna på ”Jag tror jag är lite kär i dig” av Aktiv Skola på youtube. Tillsammans med barnen åk 4-

5. 

 

Sekreterare: Karin Siraj 


