
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Skola/Förskola: Tällberg 

Datum:20200217 

Ordförande: Anna Witasp 

Sekreterare: Annelie Hedin 

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare:  

Politiker: Lennart Ljung (Socialdemokraterna) 

Från skolan: Anna Witasp (rektor), Pauline Samuelsson (klasslärare åk 3-4), Jonna Matz 

Fischer, Lennart Ljung lärande och stöd, Elina Bodin Hansen , Björn Näslund skolan, Helene 

Häljebo, Katarina Sonesson (åk 6) 

  

Dagordning: 

 

- Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar från skolan. Helen går igenom 

föregående protokoll från förskolan och berättar om den nya läroplanen, 

litteraturprofileringen och  fortbildningen i läslyftet. Pedagogerna har valt att arbeta 

med Jan Lööfs böcker. Föräldrafrågan handlade vid förra mötet om barnens  

språkbruk, vilket pedagogerna arbetat aktivt med och föräldrarna hade sett resultat. 

 

- Information om nuläget rektor skola:   Pauline berättar vad klasserna har arbetat 

med : Fsk klass har arbetat med  kroppen o känslor, Klass 1-2 har arbetat med 

hemorten, Klass 3 har arbetat med Forntiden och klass 4 har arbetat om samerna.  Vi 

5-6 har arbetat med Storhetstiden i historia och åk 6 har haft nationella prov i 

svenska.  Fritids: har arbetat med ”alla på snö” trots barmarken. Vi är med i 

Stjärnjakten (https://stjarnapaskidor.se/skola/) och ligger just nu på första plats. Temat vi 

arbetar med  är vänskap. 

Nästa läsår 20/21:    12 elever i blivande Förskoleklass. Åk 1,  Åk 2-3, Åk 4 , Åk 5-6   

Alla lärare blir kvar. Annika Hammarbäck kommer arbeta i F-klass och övriga 

https://stjarnapaskidor.se/skola/


 
 

klasslärare vet vilken grupp de ska ha nästa läsår och vi vill berätta det för eleverna 

först. 

Rekrytering:  Söker ny specialpedagog (pensionsavgång). Träslöjdlärare kommer vi 

annonsera inom kort, Britt Gidlöf heter vår nya skolsköterska. Efter sportlovet slutar 

Eva Olander på fritids. Anna Borgkvist får jobbet efter Eva.  

Nytt inför nästa läsår är att skolan börjar kl. 7.50 istället för kl. 8.00 som i dag. 

Medarbetarenkäten kommer snart. Går ut till alla anställda i kommunen.  

Vi påminner igen om att föräldrar deltar i Skolinspektionens enkät. Värdefull 

information för skolans vidare kvalitetsarbete så viktigt att  den fylls i. 

 

- Information nuläge rektor förskolan Tällberg: En ny verksamhetsplan är klar. 

Pedagogerna arbetar med att förankra läroplanen i verksamheten och använder den i 

sin planering, undervisning och utvärdering. 

 

- Inkomna föräldrafrågor: Skola: Nya grinden som är uppsatt kan inte de yngre 

skolbarnen öppna själva. Önskemål om en grind som går att öppna för barnen. Kan 

vara öppen när bussvakten går ner fram till 8, stängs 8. Går det att få ett annat lås ? 

Rektor kontaktar Leksands bostäder. 

 
- Inkomna föräldrafrågor: förskola: Det lyftes en fråga kring specifika barn och hur 

förskolan arbetade kring dessa. Rektor för förskolan och förskolepedagogen 

redogjorde generellt kring arbetssätt och uppmanade föräldrar som hade frågor och 

tankar kring specifika barn och arbetssätt att kontakta rektor för möten.  

 
 

- Inkomna föräldrafrågor skola/förskola: varför får inte barnen gröt lika många dagar 

som tidigare?  

Helen och Anna lyfter det med sina chefer. 

- Verksamhetsplan/mål/budget: Förskolans har precis gjort en ny verksamhetsplan då 

den startar i januari. Skolan och fritids arbetar vidare utifrån deras verksamhetsplan 

som utvärderas i juni och följer skolårets läsår. 



 
 

- Arbetsmiljö: medarbetarenkät är på gång. Förra året var resultatet för förskolan  rött 

rörande stress. Förskolan har ett högt nyckeltal, 5,8 och tror att det påverkas 

resultatet. De arbetar med OSA kollen med förebyggande åtgärder. 

- Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

o Till ledningsgruppen: matsalen behöver ljudanpassas och köpa in nya 

möbler som är anpassade till barn. 

o Till politikerna: önskemål att sänka nyckeltalet för förskolan Tällberg 

Försäljning av tex skolplanscher och möbler. 

o Till övriga tjänstemän i kommunen , Gröt till frukost 

- Övriga frågor 

- Nästa möte  

Gemensamma frågor : Matsalen: Önskar ljuddämpning på det mesta. Barn som ej klarar miljön. Vem 
äger investerings budgeten ? Ny organisation påverkar . Vi får ej sälja inventarier  ? Till politikerna : 
Får vi sälja förskolans och skolans inventarier som ej går att bruka ? Viktigt att kunna återbruka ! Det 
händer även bra grejer.  
Samarbete- Vi stänger tillsammans Fsk-skolan      Att hjälpas åt med läsning, svårare att få till  
Förslag om att slå ihop skolor då det behöver vara stängt ? 
 
 
Försko 


