Minnesanteckningar Skolråd Börje skola
Datum: 2021-11-23
Tid: kl. 17.00-18.00
Plats: Klassrummet Safiren (åk 4)
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Görel Sundström
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Julia Malmström
Calle Hedberg
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Calle hälsar välkomna och presenterar sig kort.
1. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställes enligt förslag.

2. Från skolledning
Skolan har fått en del ekonomiska tillskott i samband med fritidsstarten bland annat. 150’ kr
fick vi för att starta fritidshemmet och nyligen 15000kr till för att köpa böcker. Vi deltar också
i en satsning på npf i skolan. Vi har fått nästan 70 000 kr för att kunna köpa material till elever
och klassrum mot att personalen fortbildar sig inom NPF utifrån ett styrt material.
Förväntansdokument.
En överenskommelse mellan elev-personal-vårdnadshavare. Alla skolor i Uppsala ska ha
ett förväntansdokument. Skolrådet läser det reviderade dokumentet och godkänner.
Fritidsstart och lovplanering
Inför lov måste vårdnadshavare fylla i vilka dagar som barnet kommer vara på skolan. Detta
för att bl a rätt mängd mat ska beställas. Detta har fungerat bra under terminen, men vi
påminner om att fortsätta
Information inför julavslutning och lucia

Lucia onsdagen den 15 dec. Klass f, 5, och 6 uppträder i kyrkan och en vårdnadshavare till
dessa elever är välkomna till kyrkan. Klass 1 - 4 kommer till skolan som vanligt och går
klassvis upp till kyrkan kl. 8. Luciafirandet startar strax efter kl 8.
Avslutning i kyrkan den 21 dec. Klass 1 - 4 uppträder i kyrkan och vh till dessa är
välkomna. Julavslutningen börjar kl 10 i kyrkan. Rektor kommer via unikum att skicka mer
detaljerad information om Lucia och avslutning.
Mer information om detta kommer i ett rektorsutskick i Unikum.
Inför vårterminen; studiedag 10 jan. Fritids är stängt denna dag. HLR-utbildning för
personalen.
Städ
Skolan har under hösten sett över sitt städavtal och utökat det.
3. Från föräldrarepresentanter
Idrottshall. Kommunen kan inte ställa upp på ett avtal att hyra en hall ett förutbestämt antal
timmar. Detta kommer vara utifrån verksamhetens behov.
Önskemål från vårdnadshavare: Läsning på fritids. Vi diskuterade hur biblioteket kan
utnyttjas på skol- och fritidstid. Bokbussen har inte varit attraktiv det senast året, eftersom
varken elever eller personal har fått gå på bussen.
Bokvagn till klassrummen kan vara ett alternativ till att gå upp till biblioteket. Flera mentorer
har en hylla med böcker i klassrummet.
4. Från Föräldraföreningen
Fråga kring resurser.
Det finns mer personal i huset i år än vad det har varit tidigare, eftersom fritids har flyttat
in. En person är inte låst till en grupp, utan där behov finns. Vi har prioriterat resurs i fklass i början av terminen. Det är fler personer ute på rasterna. På lunchrasterna är
baksidan öppen.

5. Från Skolhusbolag
Uteklassrum. Kommunens bygglovshantering går något långsam och det är ännu inte
klart när byggstart blir. I samband med bygget kommer det också att monteras mer belysning
på skolgården.
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