
Skolråd 2016-04-21 

Närvarande: representanter för FÖA, FÖB, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B, Ragni rektor, Stina 

fritids, Sabina F-1, Pyrola 2-3, Elin 4-5,  

Val av ordförande: Ragni 

Val av sekreterare: Pyrola 

Genomgång av tidigare protokoll. 

Ragni informerar om nuläget: 

Ledningsgruppen har tittat över läget kring personal inför hösten. Fem tjänster ska tillsättas. 

Rekryteringsprocessen är på gång.  

Kort info om organisationen inför hösten.  

Fritidspersonalen är i stort sett densamma. För att lättare kunna jobba mot de pedagogiska målen 

tänker man sig inför hösten att arbeta mer övergripande med fritids för åk 1-3. De fortsätter dock 

med en ansvarig för varje klass då det känns som en trygghet. 

28/4 Glada Hudik-teater med åk 4-5. Samma dag har åk F-3 skräpplockardag. 

12/5 Kultureftermiddag kl 16-17.30 

Olympic day för åk 2-5 den 24/5 tillsammans med Storvretaskolan. 

26/5 Karuselldag/ introduktionsdag, de klasser som ska byta lärare får träffa sin nya lärare.  

Vi firar Storvreta IBK´s SM-guld med glass på fredag och hissar SIBK´s flagga. 

Rapport från arbetslagen: 

Fritids: I-3:an har haft idrottsfritids på egen hand detta läsår. Det kommer att ske utomhus resten av 

våren.  1:orna har jobbat med vårcollage. Det kommer att sitta uppe under kultureftermiddagen.  

2-3:orna har haft pärlprojekt – i 3D-format. De har även haft smyckeprojekt med dem. 

Öppnings- och stängningsfritids den 12/5, Kultureftermiddagen, sker för 1-3:an vid gamla 

slöjdlokalerna.  

Anmälan av fritidsbehov inför sommaren kommer inom kort. Barnens tider ska vara inne senast 6/5. 

Sommarfritids i år är på Pluggparadiset. Storvretaskolan skickar personal utifrån hur många barn de 

har som behöver fritids de veckorna.  

Fyll hellre i att barnen är lediga om ni är osäkra så vi inte bokar upp för mycket personal och 

beställer för mycket mat i onödan. Om behov ändå uppstår går det att ordna i efterhand.  

Skolrådet anser att det är bra att ha en ansvarig per klass på fritids. 



Treorna slutar på fritids nu i vår. Man måste ansöka om plats på fritidsklubben för att få gå där i höst. 

Det kommer att vara en öppet hus-dag nere på Fritidsklubben i vår så alla som vill kan komma och 

titta.  

 

F-1´s arbetslag. Båda årskurserna håller på med bokprojekt. Det avslutas med att gå till biblioteket 

och få ett eget lånekort för F-klasserna. Åk 1 arbetar med att göra böcker på I-pads. 

Fsk jobbar också med sin teater inför Kultureftermiddagen. 

På naturskolan är barnen delade enligt klasserna nu eftersom åk 1 ska åka till Jälla senare i vår, 

bondgården nu. F-klasserna har frötema och avslutar med resa till Disagården, bondgården förr. 

2-3´s arbetslag: Nationella proven äntligen klara. Åk1-2 har idag fått information från Uppsala 

Musikskola. De gör en drive och har öppet hus på lördag, 23/4 kl 13-15 i stan. Sen kan man ha sin 

spellektion i Storvreta, eftermiddagstid. Intresserade i åk 1 och 2 har fått info hem.  

4-5´s arbetslag: De kommer att framföra sångerna från Glada Hudik på Kultureftermiddagen. Losa 

har startat en musikblogg, gå in via hemsidan. Åk 4-5 har samtalat i mentorsgrupper under våren. 

Fotbollsrådet har träffats och samtalat om schysst spel och hur man pratar med varandra på 

fotbollsplanen. Vi har nu två vuxna på fotbollsplanen varje rast för att trygga situationerna som 

uppstår. Det är dock ett ovårdat språk på planen, mycket svordomar. Det är något vi nu kommer att 

lyfta och prata/ arbeta kring. 

Kan det finnas annan plats för de små att spela fotboll? Ja, bakom kullen, vid 

Lyckeboklätterställningen… 

Övriga frågor: 

Grus kvar framför ytterdörren när vintern tinat bort. Vår vaktmästare Lars har ringt ett antal gånger 

och felanmält/ påtalat detta. Nu har han efter lång tids sjukfrånvaro själv tagit bort det. Det är 

egentligen inte skolans uppgift. Skolgården sköts av annat kommunalt bolag. 

Om näten på skolgården är trasiga försöker vi laga dem så fort vi ser det. Tyvärr går näten sönder 

alldeles för ofta. Vi tar de synpunkter som kommit in till beaktande. Tyvärr vet vi heller inte om det 

sker dagtid eller kvällstid. Så fort vi ser något så pratar vi med barnen för att stävja beteendet. När 

näten inte längre går att laga byts de ut. 

Skolavslutning på Pluggparadiset sker onsdagen den 8/6 på kvällen kl 18.00.  

 

Tack alla som var med på mötet. Det var sista för terminen. Välkomna åter i höst. 

Vid tangentbordet 

Pyrola  

 


