
Protokoll från Skolforum, Sunnerstaskolan,  
2015-04-15, 19:00 – 20:30 

Närvarande: Bengt Stenberg (rektor), Anders Ekegärd (biträdande rektor), Cecilia 
Öberg (1A och 4C), Irina Sheremey (2C), Kristina Westfeldt (Tjädern), Gunilla 
Svensson (4A), Joakim Edsjö (3D och 5C), Calle Håkansson (Svanen), Jenny 
Andersson (Ugglan), Josefin Jönsson (1B och 3B) och Therese Sörsten (1D). 

På gång i verksamheten 
• Skolan mäter just nu svinnet i skolmatsalen. Svinnet är ganska lågt (t.ex. 9 kg 

på 600 personer den 15/4). 
• Lönerevisionen är precis avslutad. 
• Skolan jobbar just nu med tjänstefördelningen. Skolan jobbar också med 

lärarlegitimationsfrågan som ställer krav på att läraren är behörig för att få 
undervisa och sätta betyg i sina ämnen. Det påverkar inte Sunnerstaskolan i så 
stor omfattning där de flesta lärare är behöriga.  

• Skolan jobbar med Skapande skola (trummor och dans) för hela skolan. 
Projektet pågår till mitten av maj. 

• Ämnesproven i årskurs tre pågår nu och beräknas vara klara i slutet av maj. 
Samrättning sker inom grundskolan. Proven mäter lägstanivån och inte hur 
högt över målen eleverna når. 

• Skolan tittar just nu på fritidsorganisationen och ser över hur den ska se ut. 
Skolan återkommer när detta arbete är klart. 

• En av gymnastiklärarna har råkat ut för en olycka och är sjukskriven resten av 
terminen. Andra lärare täcker upp för att få idrottsundervisningen att fungera. 

Övergångar 
• Övergångar är när eleven byter klass/lärare/verksamhetsform, t.ex. mellan 

förskolan och förskoleklass, mellan förskoleklass och ettan och mellan trean 
och fyran. Skolverket har satt ihop stödmaterial för att få dessa övergångar att 
fungera bra, vilket skolan tittar på just nu. 

• Skolan arbetar med att få övergångar att fungera så smidigt som möjligt, t.ex. 
genom att ha överlämningar mellan olika verksamhetsformer. T.ex. har de 
jobbat med Upptäcka skolan för barn i förskolan när de ska börja i 
förskoleklass. Skolan har arbetat med de kommunala förskolorna i närheten, 
men enskilda förskolor hör också av sig och vill ta del av materialet. 
Erfarenheten är att både eleverna och föräldrarna får svar på många frågor 
genom det arbete barnen gör i förskolan. P.g.a sekretess kan inte 
överlämningssamtal hållas annat än om föräldrarna ger sitt godkännande. Det 
finns dock undantag där förskolan ändå får föra över information till skolan. 

• Tillsammans med skolor i närheten genomförs i maj Karuselldagen där 
eleverna får träffa på sin nya skola, nya lärare och nya klasskamrater. 



Regler 
• Skolan behöver olika typer av regler och de jobbar just nu med att revidera 

dessa. I princip har skolan fyra huvudtyper av regler som rör: 
o trygghet 
o rutiner 
o säkerhetsföreskrifter 
o studiero 

• Bengt informerade om vilka sanktioner som skolan kan ta till om någon bryter 
mot regler, t.ex. utvisning, omhändertagande av föremål, etc. 

• En diskussion om generella regler och eventuella sanktioner hölls. 

Inkomna frågor 
• När kommer klassindelningen till ettan att vara klar?  

Förskoleklasserna kommer att vara intakta till ettan. Tjänstefördelningen är i 
stort sett klar. 

• Personalparkeringen: Finns det några planer ni kan dela med er av, t.ex. ett 
övergångsställe vid Domherrevägen. En del som kommer från Gottsunda 
tycker att lämna/hämta-parkeringen är opraktisk, kan man använda 
personalparkeringen före t.ex. 7.45?  
Detta är en säkerhetsfråga, inte en platsfråga i första hand, därför ska lämna/
hämta-parkeringen användas. Skolan har pratat med polisen om Talgoxvägen 
där en del föräldrar parkerar, vissa även i korsningen. Polisen är medvetna om 
problemet. 

• Vad gäller vid SAIF-planen, får barnen vara där?  
Barnen får inte vara där. Det finns en överenskommelse mellan kommunen, 
SAIF och skolan att barn inte ska vara på SAIF-planen. 

• Sommaravslutningen: Hur skulle fler kunna se barnen på avslutningen?  
Kan man ha en portabel scen eller läktare, skärm och projektor eller dela upp 
det i flera omgångar? Skolan funderar på om de kan lösa detta på något sätt. 

Vid tangenterna, 

 Joakim Edsjö


