
Skolråd den 13 oktober 2016 

Närvarande: Jessica Ogden (1A), Natalie Hagafors (4A), Tobias Wallerius (2A), Johan Asker (FB), 

Camilla Forssten (5A), Ragaà Elharbiti (2B), Anna Thorsell (4B), Lotta Atuma (5B), Gun Loman (köket) 

& Ulrika Axelsson (rektor)  

Mötets sekreterare: Lotta Atuma 

 Gun rapporterar från skolans restaurang, Restaurang Smått & Gott 

Det är taget politiskt beslut på att öka andelen vegetarisk mat samt andelen ekologisk och 

närproducerad mat. Målet på sikt är 100% ekologiskt och målet i år är 35%. Skolan använder 

idag 39% ekologisk mat.  

 

Mängden mat som skolan lagar baserar sig på en normalportion per person. Det finns alltid 

flera rätter att välja mellan. Ibland tar populär mat slut. För att undvika detta finns 

begränsningar på hur mycket man får ta. Många barn tar för mycket mat och slänger sedan. 

Detta försöker Restaurang-personalen motverka genom att vara närvarande när barnen (ffa 

de minsta) tar mat. Om några veckor kommer svinnmätningar göras.  

 

En förälder undrar varför vissa barn får ”välja” mat och inte behöver äta rätterna på 

menyerna. Detta gäller barn som av medicinska skäl behöver anpassad kost.  

 

Vid frågor gällande skolmaten – kontakta Gun. Det går bra att ringa via skolan (dock helst 

inte under lunchrusningen).  

 

 Utvärdering av simning  

Positivt gensvar från föräldrar som svarat. Bra att simundervisningen genomförts och att det 

var under en avgränsad intensiv period. Gotsunda är långt bort men fördelen att kunna åka 

en buss hela vägen kompenserar för det.  

 

Ur skolans synvinkel var tidpunkten på terminen något att se över till nästa gång. Många 

sjuka vid terminsstart. Det var också personalkrävande vilket framför allt påverkade rast-

bevakningen.  

 

Skolrådet uppmanar skolan att bjuda med föräldrar – utan krav. Om någon förälder har 

möjlighet att följa med så kan det frigöra personal på skolan.  

 

 Skolfoto 

Utvärderingen av skolfoto ger ett tveksamt resultat. En viktig orsak till att Expressfoto valdes 

var att alla elever skulle få skolkatalogen gratis (ex porto) även om man väljer att inte köpa 

porträttfoton. Det var en del strul i samband med fotograferingen på skolan. Ulrika tar med 

sig material till skolrådet om olika fotoföretag för att se över ev byte inför nästa år.  

 

 Fritids 

En förälder upplever att det känns rörigt vid hämtning. Inte alltid någon som vet var ens barn 

är. Ulrika tar med sig frågan till personalen.  

 

 

 



Alla ytterdörrar utom en  låses kl 16.30. Detta är en säkerhetsfråga.  

- Dels ska personalen ha uppsikt över hämtning.  

- Dels ska inga obehöriga komma in i skolan.  

Vid hämtning efter 16.30 ska stora entrén användas vid både in och utgång. Om de andra 

entréerna används finns risk att de inte går igen ordentligt. På morgonen ska alla ytterdörrar 

låsas upp kl sju.  

 

Förslag att barnen inte flyttar sina kläder till stora entrén eftersom de ofta glömmer något. 

Ulrika tar med frågan till personalen.  

 

Uppmaning från förälder att ha koll på att barnen inte får med sig andras kläder.  

 

 Unicum 

Nytt system för dokumentation av resultat och kommunikation kring det mellan föräldrar 

och skola. Lärarna börjar använda systemet nu. Föräldrar för tillgång till det via BankID när 

detta är klart. 

 

 Fråga från förälder vad som gäller kring egna leksaker i skolan.  

Skolan har beslutat att inga egna leksaker får tas med till skolan. Det skapar maktkamp, 

orsakar tjafs mellan elever och innebär dessutom en risk att bli av med sina leksaker.  

 

Ulrika avslutar mötet.  

 

Nästa skolråd: 15 november 2016.  


