
 

Tällberg förskola och skola. Minnesanteckning 
Brukarråd 10 april kl. 18.00-19.30 Lokal: Skolans 
bibliotek 

 

1. Val av sekreterare, Helen Häljebo 

2.  Närvarande: Pia Eriksson Lundström, Maria Jax, Tintin Löfdahl, Sara Lindell-Björk, 

Emelie Lindberg, Katarina Sonesson, Elin Bengtsdotter, Margareta Staffan, Lars 

Halvarsson, Jonna Fischer Matz, Helen Häljebo. 

3. Föregående möte: Vi beslutar om att förlänga mötet till 1,5 timmar. Handlingsplan: 

Giftfri förskola kommer upp som ämne till politikerna, snarast. Förskolan har student 

som gör VFU- verksamhetsförlagd utbildning till förskollärare. Det är dålig miljö i 

bassängen där skolan har simundervisningen. Denna simundervisning är stoppad, tills 

detta åtgärdas. Pia kontrollerar om vi kan få reducerad avgift. 

4. Lägesrapport förskolan, skolan och fritidshemmet 

Förskolan: 

Stort tryck på förskolan 44 ordinarie platser, enligt budget. Nu har vi 48 barn, 

inskrivna 5,8 barn per pedagog. 5,8 barn är det gemensamma nyckeltalet på de 

kommunala förskolorna utifrån budgetram. Politikerna har som mål att vi har ett 

nyckeltal på 5,2. 

 Ev. flyttar 5 åringarna till skolan ht 18, tillsammans med 2 pedagoger från förskolan. 

Läslyftet och Läsprofilering satsning som förskolan gör för att stärka kvalitén i läsning 

och berättande utifrån ett av förskolans prioriterade politiska mål.     

Förslag: Skolbarnen bjuds in och läser för barnen på förskolan, vi vill gärna att barnen 

läser på olika språk.  

Kan vi på förskolan använda skolans bibliotek? Varje onsdag finns det en bibliotekarie 

på plats.  

Skolan: 

Skolan har 69 elever till hösten, men om 2 år förväntas 95-100 elever vara inskrivna 

på skolan.  Hur hittar vi lösningar innan vi får fler elever, vad finns det för möjligheter 

att stärka Tällbergs skola? 

Skolan arbetar hårt med Värdegrunden. Fler personal är ute på raster tillsammans 

med barnen. Önskemål till hösten att vi får igång olika stationer ute på 

rastverksamhet.  

Vårdnadshavarna är nöjda med skolans utveckling med värdegrunden. Just nu är alla 

lärare behöriga och mycket kompetenta pedagoger. 



Tjänster  

Björn Sennersjö slutar30/4 - annons ute till hösten. Under resten av terminen har vi 

löst det med känd vikarie. 

Karin Eliasson-Karlsson slutar efter det här läsåret - annons ute. 

 Mathias Olsson börjar arbeta på Sammilsdalskolan 16/4.  Mathias har önskat jobba 

på Sammilsdalskolan och blev erbjuden en tjänst på sammilsdalskolan och tackade ja. 

Dennis Sjörs som vikarierat på Fritidshemmet under våren har tackat ja till vikariatet 

på Fritidshemmet fram till 30/6. 

Vårdnadshavarna vill behålla 4,5,6: ans lärare. 

 

Sparkrav på Lärande och stöd. 13 miljoner back.  

8 tjänster skall sparas i hela grundskolan. 

Elevpengen är näst lägst i Dalarna. Är skolan underbudgeterad? 

Behöver vi träna i budgetföljsamhet.  

Leksands kommuns skolor rymmer 2200 elever men har i dagsläget 1500 elever  

En ny timplan har beslutats av skolverket som alla skolor måste följa. 

Kan vi planera upp logistiken bättre i kommunen? 

5. Föräldrarnas frågor  

Kan vi digitalisera utbildningen mer/ fjärrundervisning? Jut nu så har skolverket 

bordlagt frågan för mellanstadiet.  

Frågan varför vi inte haft Öppet hus på skolan. Vi hade öppet hus för förskoleklassen 

under januari månad. Annons fanns i magasinet. 

Får vi göra reklam för skolan i Tällberg? En vårdnadshavare vill ta kontakt med en 

fotograf som kan ta bilder till en reklamfolder. 

Det har påståtts att det inte går bussar till norra delarna av kommunen till Tällbergs 

skola men det saknas inte bussar från byarna till skolan. 

Vårdnadshavarna vill hjälpa till med att göra hyllor till entréerna. Är det Ok? Pia tar 

frågan vidare till Lärande och stöd. 

  

 7. Från barnen och eleverna 

Vi behöver köpa in fler, roligare och mer hållbara uteleksaker på förskolorna. 

8. Övriga frågor  

Kommer kommunen att satsa på kvalitén? 

Friskolan hur har den påverkat kvalitén? 

Vårdnadshavarna vill organisera ett Samråd, där vi kan fånga upp den kraft som skapats av 

”skolkrisen” Politikerna ser över möjligheterna till större dialog.  

Alla hjälps åt att marknadsföra skola/förskola i Tällberg 



Klassföräldrar? Kan vi starta upp det igen? 

Det finns önskemål att ha 2 Brukarråd/termin 

9. Möten ht-18  . 

Onsdagen den 19 september  18.00-19.30 Förskolan 

Tisdag  den 13 november  kl 18,00-19.30 Skolan 

Sekreterare Helen Häljebo   Justerare Pia Eriksson Lundström 

 

 

 


