Börje Skola
Skolråd

Börje skola 2015-09-29

Närvarande: Anna Ahlgren Mårtensson, föräldraföreningen
Ulrika Forslund, föräldraföreningen
Per Nilsson, föräldraföreningen, skolhusbolaget
Josephine Höijer, F
Laila Karlsson, 1 (Sg)
Sara Almlöf, 1 (Mg)
Rebecka Auer, 2 (Mg)
Anna Jones, 2 (Sg)
Carola Kalldin, 3
Petra Millbert, 4
Marie Berglund, 4
Linda Hjelmstedt, 5
Maja Åberg Berg, 6
Joakim Berg, 6
Julia Malmström, personal
Sakarias Åkerman, rektor

1. Fastställande av dagordning

2. Information från skolledning
Tjänsten i förskoleklass är tillsatt. Barbro Fransson tillträdde 2015-09-28. Monika Kyller
är sjukskriven t o m 2015-10-16. Siv Utas vikarierar för henne. Elevassistent Niklas
Winroth har slutat och han har ersatts av Mattias Bern-Lycktman.
Skolans ekonomi är i nuläget god.
Rektorerna har frågat sina chefer om julavslutningen kan flyttas från måndagen den 21
december till fredagen den 18 december. Detta går inte då eleverna ska gå ett visst antal
dagar/läsår. Julavslutningen är alltså måndagen den 21 december.
3. Information från personal
Det har varit en del hårda ord och stök på fotbollsplan. Det är en klass som har varit
”drivande” och deras mentor har pratat mycket med dessa elever.
Skolans tema ”Havet” är i full gång.
Mellangården och Sörgården (1-2) har varit på Hälsoäventyret mitt inne i Uppsala.
Besöket var mycket uppskattat och de lärde sig massor om kroppen.
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Börje Skola
Skolan fick mycket Skapande skola-pengar. I vår kommer vi arbeta med teater. Eventuellt
kommer skolan anlita teatergruppen ”Tio fötter”.

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen presenterade sin verksamhet. Föreningen stöttar lägerskolan
ekonomiskt, köper in nya leksaker och hjälper till med disco för klass 3-6. Det har just
inhandlats bland annat bollar, bollnät och skridskor. Föräldraföreningen har årsmöte i
november, då det kommer finnas vakanser i styrelsen. Titta gärna in på
föräldraföreningens hemsida.
Önskemål framfördes att lägerskolan inte ska ligga på dagar då kommunens skolor har sin
karuselldag.
Skolhusbolaget presenterade sin verksamhet. Skolan tackade skolhusbolaget för
”fixardagen”.

Information från föräldrar
Bussarna och chaufförerna diskuterades. Några chaufförer är otrevliga och kan säga ”jag
har bråttom och hinner inte stanna på varje hållplats”. När chaufförer inte sköter sitt arbete
på rätt sätt är det viktigt att föräldrar mejlar rektor och skriver vad som hänt, datum och
tidpunkt. Det finna fortfarande inte någon tidtabell, rektor fortsätter att fråga bussbolagen.
En buss har i höst åkt i diket och hur ska skolan agera då? Rektor förklarade ordningen;
Chauffören ringer skolans administratör alt rektor. Mentor åker ut till platsen. Vid större
olyckor följer skolan en krisplan som finns upphängd i alla rum på skolan. Krisplanen ska
skolrådet gå igenom vid nästa skolråd.
Föräldrar önskade klasslistor. Mentorer delar ut i respektive klass. Det önskades också epostadresser. Dessa får skolan inte dela ut. Skolrådet föreslog att klassombudens adresser
ska stå på respektive klass hemsida, eller på annat sätt förmedlas till klassens föräldrar.
Föräldrar mejlar sina klassombud och dessa upprättar en lista.
Bullerbyns instagram är uppskattat bland de föräldrar som följer kontot. Förslag från
föräldrarna att även storskolan kan ha ett.

Nästa skolråd bestämdes till tisdagen den 24 november kl 18.30. Lokal: 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

