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1 På gång i verksamheten

A
.

Köket 
Det har skett många förändringar i Skolrestaurangen sedan i augusti som påverkat 
kvalitén på maten och logistiken negativt, men under hösten har en coach styrt upp 
verksamheten och mycket av den negativa trenden har vänt.  
• Fokus ligger på näringsriktig mat och därför kommer mat som t ex pizza endast att 

serveras i undantagsfall.  

• Skolrestaurangen tillagar all mat själva, mestadels från grunden. Personalen har bl a 
fått ny utrustning i köket för detta. Följden blir mindre matsvinn samt och att 
matsedeln skilt sig från det som serveras i kommunen i övrigt, vilket gör att 
matsedeln på webben/app inte alltid stämde. Men efter nyår följer köket 
skolmatsedeln för kommunen. Adress till appen -  mpi.mashie.se/app 

• Äldre barn har fått hjälpa till med serveringen, vilket gjort att de blivit mer positivt 
inställda. 

• Alla klagomål och synpunkter skickas vidare till Kost & Restaurang, som ansvarar 
för maten.  Skolans ledning hänvisar till deras e-postadress: 
kostochrestaurang@uppsala.se för snabbare hantering av synpunkter.  

B. Ledigheter 
Terminensavslutning för elever och föräldrar på kvällen fredag 18 december. 
Expeditionen är stängd 22 december och framåt.  

Skolforum understryker vikten av att anmäla frånvaro under lov, om barnen inte är i 
behov av fritids.  Den faktiska närvaron under lov är omkring 30 procent lägre än den 
anmälda. Konsekvensen blir onödiga kostnader för skolan och skattebetalarna eftersom 
skolan bemannar med personal och beställer mat utifrån det barnantal som anmälts. 
Detta tar onödiga resurser från annat.  

2 Ekonomi

http://mpi.mashie.se/app
mailto:kostochrestaurang@uppsala.se


Skolpeng 
Skolans ekonomi bygger på att alla elever har en skolpeng, som är uppdelad på två 
nivåer; ett grundbelopp (lika för alla) och en strukturersättning (tilläggsbelopp som 
skiljer sig åt beroende utifrån socio-ekonomiska bakgrundsfaktorer). Fr.o.m. 2016 är 
Sunnerstaskolan strukturersättning 0 kr/elev. 

3 Lågstadiesatsningen  
Staten gör en lågstadiesatsning (personella satsningar) där Uppsala kommun har fått en 
schablon på 4000kr/elev. Sunnerstaskolan kommer att ta del av pengarna, som går till 
att anställa tre lärare till åk F-3.  Syftet är att öka lärarnas tid med eleverna och höja 
utbildningens kvalitet. Sunnerstaskolan inför flexibel arbetsorganisation med start våren 
2016 i åk 1 och 2. Detta innebär att fem lärare arbetar runt de fyra klasserna i dessa 
årskurser. 

4 Lärares uppdrag 
Tema på Skolforum nästa gång: lärares arbete med stöd.  

5 Övrigt

Svar på inkomna synpunkter: 

• Fråga om kalla klassrum: Det berodde på fel i fjärrvärmeleveransen (läckage 
på ett rör i marken). Åtgärdat. 

• Fråga om luftkvalitet i ett klassrumt: Luftmätning är beställd, men ej 
genomförd. Lärarna har tillfrågats men ej noterat avvikelse.. 

• Fråga om skolavslutningen på sommaren: Kan skolan sätta upp en scen 
eller liknande? Har ej budgeterat för en sådan utgift. Om intresse finns kan 
föräldrar bilda en arbetsgrupp för att ta fram förslag och idéer till skolans 
ledning. 

• Kan skolan anlita volontärer (far- och morförldrar): Nej, krockar med 
skollagens bestämmelser (ansvarsfråga).  

• Trafiksituationen: många synpunkter har inkommit om detta. Skolledningen 
tar upp frågan som en egen punkt på nästa skolforum. 

• Fråga om stängningsfritids: byggrummet kommer att möbleras om till ett 
mysrum och stängningsfritids kommer att öppnas upp möbleringsmässigt för 
att undvika trängsel vid hemgång. Alla anställda på skolan ska få namnskyltar. 
Ledningen uppmanar alla föräldrar att höra av sig om något inte är bra.  

5 Vårterminens skolforum 
• februari  
• april 

Ledningen återkommer med tider. Dessa publiceras på skolans webbplats. 


