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Skolråd  Börje skola 2016-04-19 

 
Närvarande: Josefine Höijer f-klass 

 Maria Söderberg f-klass, föräldraföreningen 

 Sara Almlöf  1 

 Laila Karlsson 1 

 Rebecka Auer 2 

 Carola Kalldin 3 

 Marie Berglund 4 

 Petra Millbert 4 

 Åsa Dessle  5 

 Per Nilsson  föräldraföreningen 

 Julia Malmström personal 

 Sakarias Åkerman rektor 

 

 

Fastställande av dagordning 

 

 

1. Kommentarer till förra mötets protokoll 

Rektor Sakarias och skolrådet kommenterade förra mötets protokoll.  

 

 

2. Information från skolledning 

 

Stort tack till föräldrar och föräldraföreningen att skidresan till Romme gick att 

genomföra. 

Avslutningen kommer att vara kvällstid den 8 juni. För- och nackdelar om att vara i 

kyrkan diskuterades. Skolans personal fattar beslut om genomförandet kommer att ske 

hela skolan tillsammans utomhus, eller i kyrkan Bullerbyn och Storskolan var för sig. 

Lägerskola är bokat för klass 4-6 den 31 maj-2 juni. Lägerskolan är gratis för eleverna, 

men föräldraföreningen tar tacksamt emot ett frivilligt bidrag för att lägerskolan i 

framtiden ska kunna bli av. Det är viktigt att det framgår att bidragen till lägerskolor, 

klasskassa mm är frivilliga. 

Idrottshall. Sakarias ska träffa en samordnare från kommunen som har hand om behovet 

av idrottshallar.  

Öppet hus. Många positiva reaktioner den dagen. Närvaron var hög, de som var lediga 

fick lämna in ledighetsansökan.  

Nästa läsår. Bullerbyn flyttar till Storskolan och Storskolan till Bullerbyn. Lärarnas 

arbetsrum blir spec-rum. Rummet ”Skansen” byggs ut till blivande förskoleklass. Det är 

möjligt att ha idrott och slöjd i Jumkil även nästa läsår. Andra lösningar ses över. 

 

  

 

 



                                            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 

 

 

 

 

  

 

 

3. Information från personal 

 

Tema. Skolan har påbörjat ett nytt tema, ”Musik i världen”. Detta tema kommer att pågå 

resten av denna termin, samt cirka halva nästa. 

Bullerbyn kommer att åka på skolresa onsdagen den 1 juni. Färden går till Tekniska 

museet i Stockholm.  

Naturskola. Bullerbyns personal önskar hjälp till att förbättra naturskolan i ”vår” skog. Vi 

skulle vilja ha stockar att sitta på under samlingarna och undrar om någon känner 

markägaren. Om det är möjligt att genomföra, undrar vi om föräldrar kan organisera detta 

på exempelvis höstens ”fixardag”. 

Den 29 april gör elever och personal skolan fin. Det ska plockas pinnar, krattas i buskar 

och rabatter mm. Om vädret tillåter, eldar vi. Eleverna bör ha oömma kläder och gärna 

arbetshandskar. 

 

 

4. Information från föräldrar 

 

Skolval. Den ”relativa närheten” när eleverna ska välja skola är ett problem. Hur kan vi 

påverka att eleverna kan komma tillsammans med kamrater när de ska byta skola till 

sjuan? Antagningen sker helt centralt, och det finns inga garantier. Diskussioner förs i 

rektorsgruppen.  

Hur går man tillväga om ett barn vill spela piano i kommunala musikskolan? En piano- 

och flöjtlärare kommer på måndagar. Man söker genom kommunala musikskolan. 

 

 

 

5. Information från föräldraföreningen 

Eleverna ska få önska lite leksaker på klassråd/elevråd som föräldraföreningen köper in. 

 

 

 

Nästa skolråd bestämdes till den 31 maj kl. 18.30 i Börje skolas matsal. 

 

Minnesanteckningar förda av Julia Malmström 

 


