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Dagordning:
• På gång i verksamheten
• Ekonomi
• Tema: Skolbarnomsorg
• Övriga frågor

Rektor Bengt Stenberg öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna och att gå igenom föregående protokoll, från 
09DEC14.

-Anders gjorde i anslutning till detta, en kort utvärdering av den nya entreprenören Kost&Restaurang.
Det finns nu alltid två rätter att välja mellan och maten har ännu aldrig tagit slut. 
Kvaliteten på maten är bra. Pizza har tagits bort från menyn, men Gästens val finns, där eleverna kan kryssa för 
maträtter de skulle vilja ha på fredagar. 
Eftersom K&R har eget personalansvar, kan ledningen nu lägga den frikopplade  tiden för personalansvar, på andra 
områden.

På gång i verksamheten

-Bengt informerade om att informationsmötet om SKOLVAL till förskoleklass, den 27jan, inte drog så många familjer, 
endast 20-25familjer, mot förväntade 80-100 familjer. Detta berodde på att direktiven från förvaltningen var att ingen 
särskild inbjudan om mötet, skulle skickas ut från skolan. 
Inga barn ska kunna nekas till val av någon skola. Enligt de politiska direktiven ska årskurserna F-2 kunna ta emot upp 
till 28 elever och årskurserna 3-5 upp till 30 elever. 

-När det står klart om vilka barn, som efter årskurs 3 tänker fortsätta i Sunnerstaskolan i årskurs 4, så kan en 
klassindelning ske. 
Förmodligen i slutet av Maj, då alla förflyttningar kommit in. 
Ett informationsmöte hålls i anslutning till detta, för föräldrar i nuvarande årskurs 3.

Skolans schemagrupp bestående av personal på skolan har skapat ett TILLSYNSSCHEMA för rasterna.
Skolgården har delats upp i tydliga områden och olika lärare kommer tilldelas att ha uppsikt över sitt område, enligt 
tillsynsschemat. Allt för att öka bemanning och säkerheten på skolgården.
På förmiddagarna hålls det fortfarande gemensamma aktiviter på skolgården.
Vi hade en kort diskussion om personaltäthet, vilket är avhängigt elevantalet. 

Ekonomi

Bengt och Anders visade budgeten för Sunnerstaskolan.
Skolans enda intäkt är elevpengen, dvs. de ekonomiska ramarna bestäms uteslutande av elevantalet. 
De poster i budgeten som skolan kan styra över är personal och ”övriga utgifter”. (andra poster som tex lokalhyra är 
elevbidrag in - hyra ut)
2015 har Sunnerstaskolan ett krav på ett resultat om 100´plus. 
De av er föräldrar, som vill titta på budgeten, hänvisas till skolledningen, för information.

Tema: Skolbarnomsorg
Anders berättade att de håller på att titta på olika lösningar och idéer om hur fritidsverksamheten skulle kunna se ut.
Prioritet är arbetsmiljöfrågan för både lärare och barn. Årskullarna ökar i antal så skolan behöver se över vilka lokaler 
som används, hur stor ska varje grupp kan vara? Hur ska sammansättningen vara, olika åldrar och/eller halvor från olika 
klasser?
Hur ska personalsammansättningen se ut? Alla som arbetar på fritids har inte en fritidspedagogexamen, de kan vara 
fritidsledare, barnskötare, idrottspedagoger eller ha annan lärarexamen. Vad som är viktigt är att vi fördelar 
kompetenserna i fritidsarbetslagen. 



Förslag/idéer mottages gärna och ledningen ska även titta på hur andra skolor har löst sin fritidsverksamhet. 
Ett förslag av en förälder, var att involvera föräldrar som redan arbetar i föreningar, att om möjligt förlägga en tid i veckan 
på skolan, för t ex ngn form av idrottsfritids, fotboll-, teater- musik- fritids, ja vad det nu kan tänkas finnas för aktiviteter. 
Vilka samarbetsformer kan där finnas?
Denna fråga behöver tänkas över. 
Även säkerhetsaspekten, för en person inte anställd av skolan, behöver ses över.
Frågan tas upp igen den 15/4 på nästa möte.

-En form av föreningsverksamhet är Bandykul, som går av stapeln en gång i veckan, från nov-apr.
ca 50 elever åker med chartrad buss från Långvägen till Studenternas IP..

Det har kommit in en fråga om personal följer med barnen till bussen(riskområde att stå och vänta vid Långvägen på 
bussen). Anders lovade att titta över detta. 
Fritidspersonalen har även svårt att hinna knyta 50 par skridskor i skolan, innan bussen kommer. Finns det möjlighet att 
få föräldrastöd här? Några familjer gör detta redan, har gått ihop och hjälper varandras barn, dvs behöver komma in var 
3e, 4e vecka o knyta skridskor åt sitt och andra barn.

Övriga frågor
-En fråga har kommit in om plogning mellan den nya parkeringen och fotbollsplanen, gångvägen framför ”pavven”. Den 
plogas dåligt och mindre ofta, än de andra vägarna = svårframkomligt.
Om man som förälder noterar detta, kan man med fördel anmäla den bristfälliga plogningen direkt till ansvarig via 
kommunens hemsida för Gator o parker:
https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/felanmalan/Felanmal-gator-vagar-och-parker/

Det har tagit tid att bli av med de stora snöhögarna på skolgården, men de flesta har nu forslats bort, helgen 7-8feb. 
Dessa högar har varit avspärrade. Vid risk för snöras sätts avspärrningar upp.

-Grusplanen blev i början av v7 spolad till is, då en 2v period utlovade minusgrader. Nu har tyvärr prognosen gått över till 
dagligt plus, så det återstår att se om vi får någon is i år. Barnen längtar!
Om det blir kallare igen, kommer planen att spärras av först o främst, när maskiner som gör arbetet är där, men också 
tills dess att isen ”har lagt” sig, för bästa resultat.

-Biltrafiken är en följetong :0) En del parkerar fortfarande på felaktig plats och information behövs kontinuerligt gå ut till 
föräldrar om var man får parkera, utan att vara en fara för barnen på skolan.
Önskemål om att lärarna återkommande skriver i veckobreven att föräldrarna ska parkera/köra på anvisad plats. 
Skolan ska vidtala trafikpolisen om ett eventuellt samarbete.
Talgoxvägen fortfarande mest utsatt. Mycket info ska ges till de ”nya” förskolefamiljerna.
Man kan kontakta Kurt Auoja 018-727 40 59, Uppsala Parkerings AB, när det gäller trafiksituationen runt skolan.

-Nya kuratorn Karin Bergdahl (Gabriella Bultmark är föräldraledig) har kommit igång i arbetet. Mycket i kurators arbete 
handlar om förebyggande och främjande insatser. Självklart måste akuta ärenden hanteras, men mycket krut ska även 
läggas på att stödja lärarna i deras arbete.

-Avslutningar - Föräldrar har svårt att både höra och se sina telningar på skolavslutningarna. En ljudanläggning har 
köpts in för ett par år sedan, så ljudet har blivit bättre. Skolan funderar på olika lösningar för att alla ska kunna se 
uppträdandet.

Nästa möte:  Ons 15 APR kl. 19.00

https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/felanmalan/Felanmal-gator-vagar-och-parker/

