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Minnesanteckningar från Skolforum 10 mars 2020 

 
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. Nationella proven har startat i årskurs 3. Vi organiserar 

och ger försättningar för en bra provperiod. Vi följer ständigt upp våra mål i verksamheten 

och senast idag samtalade vi om vår vision och var vi befinner oss i förhållande till den. 

Fritidslokalerna har fått ett fräschare utseende med ny inredning, färg på väggar, textilier mm 

som både elever och personal på fritids uppskattar mycket. 

 

Trivselledare 

Sunnerstaskolan kommer samarbeta med organisationen Trivselledare från och med augusti 

2020. Vi får ett nytt upplägg för rastaktiviteter osv. Mer info kommer i höst. 

https://trivselledare.se/om-trivselprogrammet 

 

Förväntansdokument 

Grundskolan i Uppsala kommuns skolor kommer att arbeta fram ett förväntansdokument för 

alla involverade i skolans verksamhet, elever, vårdnadshavare och skolan själv förstås. 

Skolforum kommer att vara en del i det arbetet som startar i höst. 

 

Klagomål 

Rektor informerar om att föräldrar som har synpunkter/klagomål vänder sig direkt till oss. Det 

är inte alltid frågorna ska tas upp i Skolforum. Om det t ex handlar om fritids så är det viktigt 

för oss att vi vet när och var det inträffade något, så vi riktar oss till rätt person. 

 

Måltidsservice 

När det gäller frågor som rör maten eller andra matrelaterade frågor ber vi er kontakta 

Måltidsservice direkt. https://maltidsservice.uppsala.se/ 

Rektor nämnde som ett exempel bytet från Bregott till Flora, vilket var föranlett av mängden 

fleromättade fetter mm, samt även en kostnadsfråga. 

 

Parkeringsvakter 

Vårdnadshavare kunde se en förbättring under läsåret. Färre som släpper av vid Talgoxhuset 

och långsammare hastighet vid hämta/lämna. Fortfarande oro kring övergångsstället vid 

Långvägen och när man backar ut från SAIF parkeringen. Skolan ska lyfta frågan med att 

minska bilåkande igen. Det kan t ex vara en fråga för föräldramöten till hösten. Bitr. rektor tar 

kontakt med Enhet Gata om ev. stoppförbud på viss del av Långvägen mellan 07.00-09.00. 
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Corona 

Rektor nämnde läget kring coronaviruset och rektor kan inte ta några egna beslut utan följer 

riktlinjer från grundskolans ledning/Folkhälsomyndigheten.  

 

 

Vid pennan, bitr. rektor Ewa L Hjelm 


