Börje Skola
Skolråd

Börje skola 2015-11-24

Närvarande: Per Nilsson, föräldraföreningen
Isabella Eriksson, F
Laila Karlsson, 1
Stefan Nylund, 1
Maria Dessle, 2
Anna Jones, 2
Pia Rosander Eklund, 3
Marie Berglund, 4
Petra Millbert, 4
Linda Hjelmstedt, 5
Joakim Berg, 6
Maja Åberg Berg, 6
Julia Malmström, personal
Sakarias Åkerman, rektor

1. Fastställande av dagordning
2. Kommentarer till förra mötets protokoll
Rektor gick igenom protokollet från förra skolrådet.

3. Information från skolledning
Lucia firas fredagen den 11 december. Klasserna F+5+6 sjunger i kyrkan och ses i
församlingshemmet på morgonen. Övriga klasser är publik och ska komma till skolan som
vanligt kl 8.
Julavslutningen är fredagen den 18 december. Klasserna 1-4 sjunger i kyrkan. Alla klasser
samlas i skolan klockan 8 och tågar tillsammans till kyrkan. Efter avslutningen går bussar
hem och till fritids kl 9.30. Personal följer de barn som ska ta bussen till busshållsplatsen.
För att kompensera den tidiga avslutningsdagen kommer skolan ordna en Öppet hus-dag
en lördag under vårkanten. Kan en elev inte närvara denna lördag får denna lämna in en
ledighetsansökan. Vi hoppas att vi samma lördag kan ha avslutning på vårens skapande
skola-projekt.
Den 14 januari är det föräldramöte för vårdnadshavare till de sexåringar som ska börja
hösten 2016. Den 31 januari ska skolvalet vara klart.
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Börje Skola
Vi kommer troligen bli trångbodda nästa läsår. Vi jobbar på att lösa lokalfrågan och tänker
kreativt.
Disco. Skolan är mycket tacksam att disco ordnas och att en stor del av pengarna går till
att finansiera lägerskolan. Föräldraföreningen ska bli tydligare om vad som är lämpligt till
pris vid tävlingar på discon.

4. Information från personal
Skolan har börjat med att alla ska vara tysta i matsalen de första tio minuterna. Detta har
fallit väl ut och de allra flesta i elevrådet tycker det är bra.
Eleverna får absolut inte fotografera eller filma med sina telefoner på skoltid eller vid
bussen. Om elever spelar eller lyssnar på musik i bussen ska detta göras med hörlurar.
Maria Dessle betonar att barn i så låg ålder som 8 år blir kontaktade av” groomers”
(personer som söker kontakt med barn på nätet) och det är av yttersta vikt att
vårdnadshavare intresserar sig, är närvarande och lägger sig i vad barnen gör på internet.
En klass är särskilt drabbad av löss och det är bra om alla håller koll och luskammar då
och då så att vi får bukt med problemet.
Börje skola vann ”svinnkampen” i matsalen bland kommunens skolor. Vi är glada och
stolta över detta och vi tror att vi vinner på grund av en kombination av god mat, många
vuxna som äter bland eleverna, vuxna som hjälper eleverna att ta lagom mycket och
uppmanar att äta upp.

Information från föräldrar
Frågan om eleverna måste städa och om skolan har minskat antalet städtimmar kom upp.
Skolan har ökat antalet städtimmar efter sommaren, men det blir fort smutsigt där det t ex
vässas pennor. De elever som är klassvärdar stannar inne och torkar av ca 10 minuter
varje fredag. Det blir 10 min/elev ungefär var 10:e vecka.
Hinner klass 2+3 fika när de har naturskola? Vi lyfter frågan till Jonas och Ulla-Britt som
ansvarar för naturskolan för de klasserna.

Information från föräldraföreningen
Vakanserna i styrelsen är nu tillsatta och styrelsen är därmed fulltalig.
Skolan och föräldraföreningen planerar att genomföra en skidresa för år 3-6 i mars 2016.
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Information från skolhusbolaget
Ljudplattor har satts upp utanför High Chaparals klassrum. Resultatet är mycket bra och
det är stor skillnad på ljudnivån i korridoren.
Mossa har tagits bort från skolans tak.

Nästa skolråd bestämdes till onsdagen den 10 februari kl 18.30 i Börje skolas matsal.
Minnesanteckningar förda av Julia Malmström

Postadress: Börje Skola, 755 92 UPPSALA
Telefon: exp: 727 78 86 - pers. rum: 727 78 85
Mail: sakarias.akerman@uppsala.se
www.borjeskola.se

