
Skolråd 19 januari Almunge skola  
 

Närvarande: Pelle. Lisa, Made, Tina, Magdalena, Katrin, Lisbeth, Bodil 

Bodil repeterar syftet med vårt skolråd och vad vi diskuterade sist. 

 

Skolrådet är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en 

långsiktigt positiv skolutveckling på Almunge skola. 

 

Fokus är frågor som gäller alla, man representerar sig själv, frågor gäller helheten och inte 

enskilda elever och lärare osv. Skolrådet kommer inte vara ett beslutsfattande forum.  

Antal möten 2ggr/termin  Tid: 1,5 h gång 

Skolledningen leder och kallar till mötet. Dagordning mejlas ut till alla/ligger på hemsidan. 

Skolledningen tar ansvar för att leda mötet, formen och att föra anteckningar. 

Deltagarna har ansvar för att bidra med frågor. 

Alla kan mejla frågor man vill ta upp till eva.wiman@uppsala.se 

Dagens uppgift ”Återkoppling”, vad innebär det för dig? 

Alla fick fundera en stund och sen presenterade vi våra tankar kring återkoppling  för varandra. 

Sammanfattning: 

 ” öppna kort och ärlighet” 

 ” trygghet” 

 ”att få svar på att t.ex ett mail har blivit läst, även om man inte kan få svar direkt” 

 ”nulägesbilder och mer övergripande” 

 ” framåtsyftande” 

 ”socialt och lärande 

 ” jag får veta om mitt barn har varit inblandad i någon incident” 

 ”få svar på skolfrågor” 

 ” att få veta om ev. förändringar som gjorts hemma har givit några resultat”, dialog 

med vårdnadshavare och elever 

 ” hur ska vi jobba vidare?” 

 ”svar på direkt fråga om mitt barn 

 ” är vi på rätt väg?” 

 ” enskilda samtal” 

 ”borra djupare” 

 

mailto:eva.wiman@uppsala.se


Utvecklingssamtalet- vad behöver ni för att känna er nöjda med samtalet? 
Vad ska ha tagits upp? Vad ska samtalet innehålla? 

 Barnet/eleven har fått utrymme i samtalet- håller i samtalet  

 Viktigt att det finns nog med tid 

 Öppna upp för möjligheten att föräldrar får träffa lärare utan sitt barn 

 Viktigt med den sociala delen 

 Viktigt att få med vad barnen/eleven ska träna på och bli bättre på 

 Utmaningar följs upp 

Vad tror ni vårdnadshavarna är intresserade av att få information om 

genom UNIKUM? 
 

 Hur barnet/eleven ligger till kunskapsmässigt 

 Om och vilka åtgärder som skall till om barnet/eleven ej ännu når godtagbara 

kunskaper 

 Allmän information som kan vara av nytta  (Vad är på gång?) 

 

Nästa träff:  
Torsdag  23/3  kl.18.00   Deltagarna från dagens möte  kallas på nytt  och en öppen inbjudan går ut  till 

alla vårdnadshavare. 

      


