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Minnesanteckningar från Skolforum 5 november 2019 

 
Skolledningen informerar om nuläget 

Läget är bra på skolan, det är en bra stämning mellan elever och lärare och det råder ett gott 

samarbetsklimat mellan pedagogerna. Vi går förnärvarande en fortbildning kring 

specialpedagogik för all personal och fritids har även fortbildningsinsatser. 

 

Verksamhetsplan 2019 

Uppsala kommuns grundskola har tre långsiktiga utvecklingsområden som vi arbetar med på 

alla skolor. Det handlar om att skapa tillgängliga lärmiljöer, öka elevernas digitala kompetens, 

öka användandet av digitala verktyg i undervisningen samt att arbeta med att bedöma 

elevernas kunskapsprocess mer än bara färdiga resultat. Vi har nationella bedömningsstöd och 

kartläggningsmaterial som hjälper oss i med det arbetet. 

 

Övriga frågor:  

Fritidsklubb som begrepp är något som Kulturförvaltningen via Uppsalas fritidsgårdar 

anordnar. Hos oss på Sunnersta är det vårt vanliga fritids som vi utökat med att ha ett eget 

fokus på våra elever på mellanstadiet, bla med andra aktiviteter, spel mm.  

 

Skolgårdens förbättring och utformning ligger hos vår fastighetsägare, Skolfastigheter. 

Carina håller i frågan och har kontakt med vår förvaltare. Mötet pratade om hur föräldrar kan 

vara med och påverka processen. Det har gjorts tidigare förbättringsförslag som Carina ska 

titta närmare på. 

 

Elevledda utvecklingssamtal kom upp som en punkt. Skolan har inte en bestämd metod att 

använda vid utvecklingssamtalen. Vi vill dock ha som gemensam nämnare, att eleverna ska 

veta vad de kan just nu och vad de jobbar vidare med.  

 

Fritids och rastvakter. Vi arbetar ständigt med att ha personal ute på alla raster under 

skoldagen och gör de är synliga genom att röra sig på skolgården med västar på.  

 

Renovering av toaletter på skolan ska inledas av Skolfastigheter. Vi har idag städning av 

toaletterna två ggr/dag och utöver det tillsyn under dagen. Det är inte tillräckligt på några 

toaletter och de kommer som sagt att renoveras.  

 

Schemat kommer att utvärderas under våren och vi kommer att justera tiderna så det går att 

duscha efter avslutad idrottslektion och det kommer även att bli fler korta pauser under dagen 

 

Tack för stor uppslutning till Skolforum, 19 av 22 klasser var representerade 

 

Vid pennan, Bitr. rektor Ewa Larsdotter Hjelm 


