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Inkomna föräldrafrågor
1. Hur är det med skollunchen, finns det mat så det räcker till alla elever?
Gärde skola är ett mottagningskök vilket innebär att antalet portioner beräknas på
förhand och enligt tallriksmodellen. Det är en svår ekvation att få ihop och
diskussioner har förts mellan skola och kostenheten. Maten lagas på Källbackens
förskola och levereras varje dag färdiglagad till Gärde. När det är mat som är populär
bland barnen har det hänt att maten inte räckt till de äldsta barnen som äter sist.
Matmor Christina i köket gör en modelltallrik som visar hur en normalportion ser ut.
Lärare stöttar elever att ta enligt den. Några tar barn tar mindre och andra tar mer
och de allra flesta dagarna fungerar det och barnen blir mätta och maten räcker.
När det är populär mat behöver matmor planera för hur blecken med mat ska
fördelas till alla matlagen så den räcker till alla.
Bitte tar kontakt med kocken på Källbacken för att undersöka om mer mat kan
skickas när det är önskemat.
2. Vilka rutiner finns när det krånglar för bussar till/från Insjön för elever som läser
praktiska ämnen där?
I starten av höstterminen har det varit mycket bekymmer med bussar som inte
kommit. Beställningar är gjorda för hela läsåret och ändå har det inte fungerat.
Bitte informerar om rutiner när det gäller bussarna är att personal på Gärde skola
ringer ett nummer till Dalatrafik. Förhoppningsvis kommer en buss. Oftast gör det
inte det och personal och elever blir strandsatta. Då har personal skjutsat eleverna
tillbaka till skolan. Ibland har det medfört att elever fått åka med personal trots att
föräldrar meddelat skolan att deras barn inte får åka med i personalens bilar. En ny
rutin är nu införd som innebär att medföljande personalresurs har med en

telefonlista med föräldrars telefonnummer till barn som inte får åka med i
personalens bilar. Föräldrar behöver då själva hämta sina barn.
Bitte meddelar vid varje incident skolskjutshandläggaren som är kontaktperson
gentemot Dalatrafik och som utreder krånglet och lösningar.
3. Spolschema för vinterns isbana
Pamela Jäderberg har erbjudit sig att göra ett spolschema för alla föräldrar så att det
finns en is för barnen att åka på under vintern. Brukarrådets föräldrar är positiva till
detta och Anette Nygren informerar om att Marko Pulkkinen bidrar i
planeringsarbetet. Karin Daniels framför önskemål om att spolschemat kompletteras
med instruktioner om vad spolningsuppdraget innebär och hur uppdraget ska utföras
så att nya föräldrar kan klara arbetet på ett enklare sätt.
Bitte ger Pamela klasslistor med elevernas namn så att Pamela och Marko kan göra
spolschema.
4. Duschdraperi i omklädningsrum
I skolan har det nyligen installerats skärmväggar mellan duscharna och skärmväggar
innanför dörren vid korridoren så det inte blir insyn i omklädningsrummet. Det finns
elever som önskar att det även finns duschdraperi till duscharna så de kan få mer
integritet när de duschar efter idrottslektionerna.
Helen Sjöberg erbjuder sig att komma och installera duschstång och draperi.
Bitte informerar om att idrottshallen och omklädningsrummen ägs av
Leksandsbostäder och disponeras även av fritidsförvaltningen. Skolan kan inte
besluta om ändringar utan att konsultera förvaltaren på Leksandsbostäder som
ansvarar för att installationer följer lagar och normer i sådana lokaler.
Bitte lyfter frågan till Leksandsbostäder.

Information om nuläget rektor
På skolan
Några lärare har slutat och nya har börjat på Gärde sedan förra läsåret. Det tar tid innan alla
har landat och kommit in i rutiner och arbetssätt. Elisabet informerar om att läget känns bra.
Det finns en god anda och nyligen har Wild Kids med alla elever och pedagoger genomförts
enligt rutin i varje års värdegrundsarbete. Det är ett arbete som innebär att alla elever delas i
tvärgrupper mellan alla klasser för att lära känna varandra för att bygga trygghet och
förmåga att samarbeta. Grupperna får olika uppdrag som ska lösas i samverkan som
premieras på olika sätt.
Arbetet leder till goda resultat vad gäller trygghet och kamratskap.
En enkät till alla elever har besvarats och sammanställts och redovisades på brukarrådet.
Den visar att eleverna känner sig trygga i skolan.

På fritids
På fritids arbetar pedagogerna under året med att utveckla lärmiljön så att den kan stödja
alla elever på ett bra sätt. Det kan till exempel märkas genom att en veckoplanering görs
tydlig för eleverna genom en tavla i korridoren så att eleverna vet vad som ska ske på
eftermiddagen.
Under läsåret kommer alla elever på fritids även få uppleva snöaktiviteter (förhoppningsvis
kommer det snö) genom samarbete med skidförbundets program ”alla på snö”. Pedagoger
kommer att få utbildning, skolan kommer att få skidutrustning och eleverna kommer att få
åka skidor både på längd och utför. Leksands sparbank sponsrar projektet.
Kommande förändringar
Bitte informerar om att hon kommer att gå ner i arbetstid under året för att främja hälsa.
Den 31 mars slutar hon som rektor på Gärde men finns kvar i organisationen på 60% på
Siljansnäs skola. Ny rektor kommer att rekryteras och rektorsorganisationen görs om då
högstadierna kommer att slås samman.
Budget på Gärde
I budgetuppföljningen som gjordes 31 augusti visar prognosen att Gärde skola klarar sin ram
för året.
Arbetsmiljö
Personal
Varje år genomförs en medarbetarenkät i Leksands kommun. Årets resultat visar ok resultat
vad gäller personalens upplevelse av balans mellan arbete och fritid, arbetsglädje samt
helhet.
Personalen är nöjda med sysselsättningsgrad, motivation, ledning och styrning.
Gärde skolas utmaningar i arbetsmiljön är att personalen ska hinna återhämta sig under
arbetsdagen, att hinna med arbetsuppgifterna och ha energi kvar efter arbetspassets slut.
På en arbetsplatsträff har alla samtalat om resultaten och försöker hitta vägar för mer
återhämtning.
Ungefär samma mönster ses på alla skolor i kommunen och visar att skolmiljön är
ansträngande.

Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?
Till politikerna
Karin tar med sig frågan om tillräcklig mat på Gärde och Dalatrafiks förmåga att leverera
tillförlitliga transporter.

Till Leksandsbostäder
Bitte lyfter frågan om duschdraperi eller annan integritetslösning i duscharna till
Leksandsbostäder.

Nästa möte
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