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2022.9152 Synpunkt/klagomål - Bussvärd som hjälper de 
mindre skolbarnen vid avstigning av bussen

Erika Hemptenmacher

2022-10-10 Utbildningssektorn

KOS 2022/1006 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål  - Bussen 
har ändat rutt och lämnar av barnen vid skolans 
busshållplats.
Skolan har bussvakt på skolgården.
Rektor Erika Hemptenmacher har varit i kontakt 
med anmälaren och de upplever att det fungerar 
bra.

2022.10528 Synpunkt/klagomål - Åkerö skola - Kort om tid 
att äta lunch

Erika Hemptenmacher

2022-11-11 Utbildningssektorn

KOS 2022/1431 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Inga 
åtgärder vidtagna. Detta är rutinerna som vi har.

I F-4 äter barnen under 20-30 min.
I årskurs 5-6 gäller följande:
Barnen som har ätit upp maten får gå tillbaka 
efter 15 min. Om det inte har ätit upp få de sitta 
kvar 15 min till.

2022.10833 Synpunkt/klagomål - Brist inom skolan vad gäller 
kunskap om barn med npf-diagnos

Johan Nilsson

2022-11-25 Utbildningssektorn

KOS 2022/1481 Åtgärdsredovisning - Sammilsdalskolan - 
Klagomålet innehåller ingen fråga som ska 
besvaras.
Det framgår inte klart om avsändaren önskar 
återkoppling men ingenting tyder på det.
De felaktigheter som finns i klagomålet kan 
gärna inte besvaras eftersom vi inte kan 
redovisa enskilda elevärenden till andra än de 
direkt berörda.

2022.11675 Synpunkt/klagomål - Påfrestande situation för 
barnen  i 5-årsgruppen på förskolan Lissgården 
Siljansnäs  då de behöver lämna verksamheten 
mitt under dagen för att gå iväg och äta lunch

Lena Nilsson

2022-12-19 Utbildningssektorn
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KOS 2022/1441 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Mejlsvar - Tack för ditt ärende gällande 
Lissgårdens barns lunchsituation. Jag har talat 
med Jonas Rantapää som är rektor för förskolan 
i Siljansnäs. Han berättar för mig att man 
tillsammans med kostenheten håller på att se 
över barnens lunchtid och placering i matsalen. 
Vänd dig gärna till Jonas om du har fler frågor 
gällande barnens lunchsituation, han kommer 
alltid kunna uppdatera dig om det senaste i 
frågan.

När det gäller förskolan i Siljansnäs så har jag 
fört vidare behovet av att ha vår förskola på en 
och samma plats, idag är det ett avstånd på 
några hundra meter mellan våra 
förskolebyggnader. Min upplevelse är att 
kommunen gör det du efterfrågar, vi planerar 
och bygger efter barnens behov och hållbar 
miljö, både för barn och personal. Tanken är att 
vi framöver ska ha en förskolebyggnad med en 
matsal där våra förskolebarn kan äta utan att 
behöva göra de olika steg som du beskriver i ditt 
mail (på- och avklädning, förflyttning utomhus 
och byte av miljö). Av erfarenhet så vet jag att 
byggnationer kan ta tid och jag kan tyvärr inte 
svara på när en nyrenoverad/ombyggd/nybyggd 
förskola kan stå klar.
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