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Minnesanteckningar från Skolforum 6 november 2018 

 
Värdegrundsarbetet 

Carina redogjorde för skolans arbete med inkludering, tillgänglighet, språkutvecklande 

arbetssätt, arbete i arbetslag och ämneslag för att stärka kompetensen i undervisningen. 

 

Brandskydd  

Carina upp branden i Gottsunda och redogjorde för hur larmet ser ut på Sunnerstaskolan. Vi 

har inte direktlarm på skolan utan vi ringer 112. Vaktmästaren har ett SBA arbete där han 

regelbundet kollar utrymningsvägar och kollar brandsläckare. Carina träffar ansvariga för 

brandskydd för att få ett direktlarm och Skolfastigheter man på skolan. Utbildning till 

personalen ska också genomföras, genom Victoria brandstation.  

 

Unikum 

Vi utvecklar Unikum ständigt för att portalen ska fungera för alla berörda, elever, lärare och 

vårdnadshavare. Synpunkter kommer om Unikum som system och frågan var om det som 

skrivs verkligen läses av vårdnadshavare. Det framkom att föräldrar läser mail men det syns 

inte i Unikum att man läst om inte varit inne just i Unikum och läst. 

 

Skolgården 

Carina lyfte frågan om att förändra och förbättra skolgården. Förslag har kommit från en 

förälder i förskoleklass med idéer om förändringar kring flickor och pojkars behov. Fotboll 

och innebandy körs bara av killar och tjejerna tittar på. Pedagogiska grepp behövs  

Får vi leka på SAIF:s gräsmatta? Kolla med Fritidsförvaltningen. Planen måste vara i ett visst 

skick för att kunna spela match och då måste mattan hålla en viss kvalitet. 

 

Frågor från förskoleklass: 

Barnomsorg på skolans studiedagar.  

Toaletterna var dåligt städade, tvål saknas i förskoleklass. Förskoleklasstoaletterna har får 

svagt ljus och det är rörelsedeckare som stängs av när man är på toa. 

 

Plastbestick i matsalen vid mellanmålet. 

 

Lämning av barnen på morgonen är galet. Vi måste ut med information igen. Föräldrar 

använder sig inte av den avsedda parkeringen och det är kaos uppe på Talgoxvägen. 

 

Fritids på Tomte. Det är bråk i korridoren. Ingen personal finns i korridorerna. Vi behöver ha 

en ambulerande personal som är ansvarig för att korridoren är lugn. 
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Dusch på gympan. Det är smutsigt i duschen. De är få som duschar. Skolfastigheter kommer 

att renovera idrottshallen. Dörren till bastun. Handduschar bör finnas. Idrottshallen tillhör 

Fritidsförvaltningen. 

 

 

 

Vid pennan. 

Bitr. rektor Ewa Larsdotter Hjelm 

 

 

 

 


