
                                            Börje Skola 

Postadress: Börje Skola, 755 92 UPPSALA 
Telefon: exp: 727 78 86  -  pers. rum: 727 78 85   

Mail: sakarias.akerman@uppsala.se 
www.borjeskola.se 

 

 

 

 

  

Skolråd  Börje skola 2016-02-10 

 
Närvarande: Per Nilsson, föräldraföreningen och skolhusbolaget 

 Isabella Erikson, F 

 Josefine Höijer, F 

Sara Almlöf, 1 

Robert Auer, 2 

 Carola Kalldin, 3 

 Petra Millbert, 4 

 Linda Hjelmstedt, 5 

Joakim Berg, 6 

Maja Åberg Berg, 6 

 Julia Malmström, personal 

 Sakarias Åkerman, rektor 

 

 

1. Fastställande av dagordning 

 

2. Föregående protokoll 

 

Rektor gick igenom föregående protokoll. 

 

 

3. Information från skolledning 

 

Skapande skola-projektet är igång. Två skådespelare från teatergruppen Tio fötter har 

work shops med eleverna i halvklass. Det är mycket uppskattat av eleverna!  

 

Öppet hus på skolan lördagen den 5 mars kl. 9.30 - 12. Ett schema vad som kommer att 

hända under dagen skickas ut vecka 9. Ett önskemål från föräldrarna är att få se en vanlig 

lektion och att eleverna får visa upp vad som har gjorts hittills under läsåret. 

 

Det har börjat en ny elev från Syrien i klass 3. Han har en tolk, Alaa, som talar arabiska 

och hjälper honom. Hussein, som är tolk i klass 4, är nu i Järlåsa två dagar i veckan. 

 

26 maj är det” karuselldag” i kommunen. Eleverna har möjlighet att prova på att gå i sitt 

nya klassrum/skola. 

 

I nuläget ser det ut som att det börjar 10 elever i förskoleklassen till hösten. Dessa behöver 

större utrymme än det rum sexorna nu förfogar över.  I personalgruppen bollar vi idéer om 

lokaler. Den 8 mars ska personalen ha funderat färdigt och lämna ett förslag till 

skolhusbolaget, som då kan planera eventuella renoveringar. 

 

Klass 4-6 åker på lägerskola 31 maj-2 juni. Kompdag för dessa klasser den 3 juni. 
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4. Information från personal 

 

Eleverna i klass f-2 åker den 16 februari till UKK för att se och sjunga med i 

musikskolans årliga allsångskonsert.  

 

Måndagen den 7 mars har skolan en vinterfriluftsdag.  Eleverna i år 3-6 har möjlighet 

att åka skidor i Romme.  

 

Skolan genomförde en trygghetsenkät bland eleverna i år 1-6 första veckan i 

december. Överlag är resultatet väldigt högt där ca 90 % av Bullerbyns elever har 

svarat 9 eller 10 på en 10-gradig skala. Resultatet i Storskolan är ca 85 %. Det finns 

dock elever som har svarat längre ner på skalan. Arbetet med elevernas trygghet får 

aldrig stanna av och ses som självklart, utan det är ett ständigt pågående arbete. 

Glädjande är att eleverna nämner många olika lekar som de gör på rasterna och att 

även de äldre eleverna leker.  

 

 

5. Information från föräldrar 

 

Bussen från Ströbylund avgår redan 7.05 och barnen får sitta ca 40 minuter för att 

komma till skolan. Nu åker de flesta barnen bil istället, vilket tar ca 5 minuter. Går det 

att lägga om bussturen? Sakarias ska undersöka saken med bussbolaget. 

 

Blivande fyror kommer troligen att åka buss hem istället för till fritids till hösten. Det 

finns elever som då måste gå över väg 272, vilket är farligt. Kan det bli en ny 

hållplats? Föräldrar ska meddela antagningsenheten om detta. 

 

Föräldrarna och skolan tackar för isen som är otroligt uppskattad! 

 

 

6. Information från föräldraföreningen 

 

Disco för klass 3-6 fredagen den 12 februari. 

 

Föräldraföreningen hjälper till med sponsring på Romme-resan. 

 

 

7. Information från skolhusbolaget 

 

Skolhusbolaget ser över lokalerna inför nästa läsår och vidtar de åtgärder som behövs. 

 

 

Nästa skolråd bestämdes till tisdagen den 19 april 18.30 i Börje skolas matsal. 

 

Minnesanteckningar förda av Julia Malmström 


