
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Åkerö skola 

Datum: 2022-03-17 

Lokal: Teams 

Tid: 18.00-19.00 

Deltagare eller vårdnadshavare: 

Håkan Wahl 3b & 6b, Emma Gärdsback 4a & 6a, Cecilia Olsson pedagog, Christina Erlman biträdande rektor, Erika 

Hemptenmacher rektor, Tomas Bergsten representant från utbildningsutskottet. 

Dagordning: 

  

Vision för 2030 – Erika visar delar av den nya visionen som är framtagen för kommunen och 

att grundskolan är med som ett prioriterat område.  

Personal – tjänster kommer att lysa ut under våren.  

Prioriterade områden – Lärmiljö höja motivationen genom differentierad undervisning. 

Implementera den nya läroplanen.  Kollegiala samtalet prioritera samtalet för att utveckla 

undervisningen. 

Förebyggande arbete – via trygghetsteam samt rastvärdsteam arbetar vi förbyggande på 

skolan. För två veckor sedan hade skolan besök av Mary Juusela i projektet LikaOlika som 

sker tillsammans med Leksands Sparbank. Rastvärdsteamet har via utbildning från SISU 

arbetat för att få fler barn i rörelse. Ett ständigt pågående arbete på skolan. 

Fritidshemmet – Svårt att planera lov och fritidsaktiviteter då det inte läggs in rätt tider för 

barnen under lov och studiedagar.  Detta försvårar planeringen både kring aktiviteter samt 

personal och i slutändan kostar det pengar. Vi har sammanslagning vid lov för att kunna ha 

en bra verksamhet samt att inte ha sju skolor öppna då det blir en stor kostnad. Vi uppmanar 

alla att skriva in tider för sina barn i god tid för att underlätta för personalen. 

Framåtblick  

Vi arbetar för att höja resultaten och vi ser att eleverna behöver bli bättre på att läsa längre 

texter och skönlitteratur. Det syns att man läser på ett annat sätt idag. Yttre motivation gör 

att fler elever läser och vi pratade om hur andra skolor har gjort en läsutmaning som 



 
 

skapade engagemang. En tanke som väcktes är att skapa ett läsintresse och ett samarbete 

med Leksands biblioteket och konceptet bokfika, där kan Matilda Böwes vara en bra 

kontaktperson. Hitta läsande förebilder är ett annat alternativ där utbildningsutskottet gärna 

finns med. 

Skolgården – vi önskar fortfarande att minska på de öppna ytorna på skolgården. Där hoppas 

vi att det händer något under sommaren. 

Matsal – kök och matsalen ska renoveras på Edshult men vi vet ej när. 

Föräldrafrågor  

Blick mot omvärlden – Hur påverkas Åkerö skola kring situation i Ukraina/Ryssland? Det är 

Insjöns skola och Åkerö skola som är de skolor som i första hand tar hand om barnen som 

kommer från Ukraina och gör en kartläggning. I dagsläget vet vi inte hur många barn som 

kommer till Leksand och när de kommer.  

Hur får vi fler föräldrar att komma på brukarrådet? Hade en öppen länk underlättat så att 

fler hade deltagit på mötet? Vi behöver trycka på detta under föräldramöten för det är 

viktigt att många föräldrar är med och kan vara med i detta forum för att få ha dialogen och 

diskutera.  

 

Varför ska jag som förälder gå på ett Brukarråd? 

”Brukarrådet är ett jättebra forum där man på ett lättsamt sätt får ta del av hur skolan jobbar och tänker kring sin verksamhet. Det 

är även ett bra tillfälle att lyfta egna frågor och funderingar om man vill.” 

 

”...för att få information om hur arbetet bedrivs på skolan och vara med i konstruktiva diskussioner om hur vi alla kan bidra 
för att skolan och lärandet ska bli bättre.” 
 
 

- Nästa möte: HT-22 

 


