
Skolråd 19 oktober Almunge skola  

 

Närvarande: Annika (skolan), Lisa, Tina, Annika, Pelle, Dan, Bodil (skolan), Lisa, Lisbeth (skolan), 

Monica(skolan) och Eva (skolan) 

Bodil presenterade syftet med skolrådet  
 

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. 

Delatagarnas förväntningar på skolrådet: 

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

sammanfattat. 

 Arbeta för en positiv skola  

 Skjuts framåt. 

 Hjälpa oss att profilera oss. 

 Att Almunge skola blir ett tydligt val för alla och att bilden av skolan också ska bli tydligare. 

Vad är Almunge skola? Att få vara med i den diskussionen. 

 Få möta föräldrar från olika stadier. 

 

 

 Bollplank för skolans tankar  

 Bollplank när det gäller övergripande  och större förändringar 

 Att vi fångar upp viktiga frågor. 

 ”Örat ” mot Almunge 

 Kritiska vänner 

 

 

 Stärka vi-känslan; att skolan och hemmet arbetar ihop. Att hjälpas åt för våra barns skolgång. 

 Trivselråd, kunna sätta guldkant på tillvaron. Investeringar för eleverna skull, både praktiskt 

och innehållsmässigt 

 Söka medel för tex utbyten osv 

 

 Få chansen att få insyn, vara med och påverka och kunna bidra. Få reda på hur skolan arbetar 

med olika frågor. Lära känna mina barns skola. 

 

 Ett forum där skolan kan formulera det som händer i skolan. Varför vi gör som vi gör osv? 

 

 

 Vad är det nya? Hur tar skolan till sig forskning och ny teknik mm. 



 Utveckla de mötesplatser som redan finns och kanske skapa nya. 

 

 Diskutera generella regler. 

 Hur vi möter de utmaningar som eleverna behöver. Hur kan vi möta de behov som man tror 

sig få möta i skolor i centrala Uppsala. 

 

 När det krisar, hur kan vi hjälpas åt? Vilken roll kan den här gruppen ha då?  

Form:  
Antal möten 2ggr/termin 

Tid: 1,5 h gång 

Skolledningen leder och kallar till mötet. 

Dagordning mejlas ut till alla/ligger på hemsidan. 

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

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

 Deltagarna har ansvar för att bidra med frågor. 

Exempel på frågeställningar som vi kan arbeta med. 
 Vilka utmaningar står skolan inför?  Både innehållsligt och i vardagsarbetet. 

 Lärmiljön 

 Lokalfrågor, den fysiska miljön både inne och ute. Hur kan föräldrar bidra? 

 Hur utvecklar vi återkoppling. 

 Ny teknik, förhållningsätt och utveckling. Hur använder vi det? 

 Vart ska vi? Hur vi får elever att stanna kvar? 

 Vad vill vi få syn på? Vilka frågor ska vi ställa då? Kanske en enkät. 

 UNIKUM/ Hemsidan 

 mm 

Nästa träff:  

Onsdag 18/1  kl.18.00   Deltagarna från dagens möte  kallas på nytt  och en öppen inbjudan går ut  till 

alla vårdnadshavare. 

     /Eva 

mailto:eva.wiman@uppsala.se

