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Skolråd 2019-12-09
Minnesanteckningar förda vid skolråd vid Fredrika Bremerskolan den 9
december 2019.

Närvarande: Samuel Öberg, Fredrik Algård (1b), Maria Lagnebratt
(1a), Anna Widén (1a)
1) Terminsavslutning
Samuel informerade om vd som kommer att ske på skolan
under återstoden av terminen.
a. Nobel på tisdag
Den 10/12 uppmärksamma skolan Nobeldagen med bl.a.
en finare lunch.
b. Rädda varje unge torsdag för åk 4-5
Åk 4 och 5 kommer att ta del av arbetet ”Rädda varje
unge” under torsdagen den 12/12.
c. Lucia på fredag.
ÅK 5 lussar för klasser. Åk 5:s föräldrar välkomna att titta
på.
d. Terminsavslutning
Gemensamt för skolan i gymnastiksalen. Samling med
respektive klass enligt respektive lärare.
2) Terminsstart
a. 7/1 öppnar fritids
b. 8/1 fritids stängt
i. APT
ii. Utbildning skolmedling
c. 9/1 Terminen börjar.
3) IKT
Samuel informerade om hur skolan kommer att arbeta med
Informations- och kommunikationsteknik framöver. Skolan
planerar att köpa in hårdvara enligt följande fördelning:
- ÅK 1-3: 1 ipad på 2 elever
- ÅK 4-5: 1 dator per elev
Anders blir IKT-pedagog och Microsoft Teams och Onenote blir
verktygen man kommer att jobba med. Under vårterminen 2020
kommer en klass i årskurs 4, 3 och två få tillgång till verktygen
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samtidigt som fortbildning av lärarna pågår. Under höstterminen
2020 rullas IKT-verktygen ut på hela skolan.

4) Kommunövergripande mål.
Samuel informarade om de kommunövergripande målen för
skolan och hur skolan arbetar med dem. De övergripande målen
är:
a. Tillgängliga lärmiljöer
i. Social miljö
ii. Pedagogisk miljö
iii. Fysisk miljö
1. Minska ”ljusbuller”
2. Bildstöd
b. Bedömning för lärare
c. Litteracitet

5) Skolverkets riktade satsning 2020-2022
Fredrika Bremerskolan har valts ut som en skolan i Uppsala
kommun som får ta del av Skolverkets riktade satsning 20202022. Samuel hade inte fått mer information om vad satsningen
innebär.

6) Personal
a. Patrik föräldraledig i vår, rekrytering pågår
b. Merita i åk 1 har börjat efter en tids sjukskrivning. Dennis
stannar kvar i klassen under våren.

7) Elevråd
Samuel informerade om vad elevrådet hade tagit upp för frågor.
a. Taggiga buskar. Eleverna tycker att det är för mycket
taggbbuskar kring skolan. Samuel planerar att bjuda in
föräldrar för att röja bland buskarna under våren. Mer
information kommer.
b. Äppelträd. Eleverna vill plantera ett äppelträd på
skolgården. Planen är att de kommer att göras under
våren.
8) Ekonomi
a. Budgeten är planerad för nästa år. Ingen
personalminskning nästa år.
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9) Personaltäthet på morgonfritids
a. Morgonrutinen på fritids upplevs som otydlig. Samuel
kommer att kalla personal från fritids vid kommande
skolråd för att informera om rutiner mm.
10)
Mötets avslutande.
Samuel tackade för deltagandet vid skolråd under höstterminen
och önskade deltagarna en god jul och gott nytt år.

Antecknat av: Fredrik Algård

