
Skolråd Skyttorps skola 20 april 2017 

Närvarande vårdnadshavare: Anki Björklund , Mattias Carlsson, Susanne Andersson, Annica 

Östling,  

Närvarande skolpersonal: Åsa Geijstedt, lärare, Anna Hedberg, biträdande rektor, Katarina Östlund, 

rektor 

 Sociala medier. Katarina berättar om skolans arbete med eleverna kring sociala medier.  I 

planen för kränkande behandling finns beskrivet hur skolan tar upp etiska regler på nätet. 

Skolan tipsar också om sidan surfalugnt,  http://surfalugnt.se/.  Där finns gott om tips och 

goda råd för både skolor och föräldrar/vuxna. Susanne tipsade om ”Sluta strutsa” som 

kostnadsfritt kan komma ut till skolor och fortbilda lärare och vårdnadshavare. Skolan 

planerar en inbjudan inför nästa läsår.  

Avgiftsfri skola. From HT-17 gäller utbildningsnämndens beslut avgiftsfri skola. I beslutet 

förtydligas vad som avses med avgiftsfri skola. Några konsekvenser av beslutet blir t.ex. att 

skolan ej längre kan uppmana/be vårdnadhavare att skicka med frukt eller matsäck och att 

insamlingar till klasskassor ej ska förekomma. Det är tillåtet att ta med egen matsäck och 

många barn tycker det är mysigt att ha med t.ex. varm choklad till uteskolan. Ett tips är att de 

barn som tar med egen matsäck vid utflykt, simträning eller liknande meddelar i god tid så det 

ej tas med onödigt mycket mat som sedan får kastas. En central skrivelse från Uppsala 

Kommun kommer skickas ut till alla skolor med information kring avgiftsfri skola. Mer 

information kommer på höstens föräldramöte.  

 

Övriga punkter: 

Trafik. Åsa lyfter frågan att gå över väg 290 för att ha friluftsdagar i elljusspåret.  Det är en stor risk 

att få över alla barn på ett säkert sätt.  Ett förslag är att skolan vid friluftsdagar i elljusspåret får hjälp 

av föräldrar som bistår vid övergången. De aktuella dagarna meddelas på höstens föräldramöte. Dag 

och tid för höstens föräldramötet kommer att meddelas innan vårterminens slut.  

Råd och stöd.  Flera föräldrar efterfrågar och önskar föräldrautbildning från Råd och stöd.  Ett möte 

är inbokat med skolans elevhälsoteam i maj. Skolan gör då en förfrågan. 

Ta in väskor i klassrummet? Värdesaker som mobiler och nycklar är lätta att komma åt för 

obehöriga som lätt kan ta sig in i korridoren. Stöldrisken är stor. Åsa tar upp med lärarna.  
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Tips: Klassläraren skriver på Unikum och hälsar från skolrådsrepresentanten att om man har ett ärende 

så kan man skriva i kommentarsfältet. 

 


