
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Skola/Förskola: Siljansnäs 

Datum: 200210 

Ordförande: Bitte Henriksson 

Sekreterare: Christina Ekblom Danielsson 

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: 

Erica Edlund, f-klass; Stina Fudge, f-klass; Jenny Olander klass 1; Clas Gyll, vårdnadshavare 

klass 2 och 4; Karin Qvicker, politiker; Christina Ekblom Danielsson, fritidspedagog; Bitte 

Henriksson, rektor 

 

Information från politiken 

Karin informerar om förändringar i kommunens förvaltningsorganisation då den tidigare 

sektorn Lärande och stöd nu blivit en renodlad Utbildningssektor och stödavdelningen flyttat 

över till Sociala sektorn.  

 

Karin informerar också om kön till förskolan som för närvarande inte visar något oroande 

läge för Siljansnäs. En stor grupp lämnar förskolan och börjar i förskoleklassen till hösten 

som ger plats för nya barn.  

 

Inkomna frågor från föräldrar 

Inga frågor har inkommit. 

 

Information om nuläget i grundskola och förskola 

Rektor i förskolan, Silva Christman, behövde hastigt ställa in sitt deltagande i kvällens möte 

och vårdnadshavare med barn i förskola hade under dagen fått information om detta och 

ombetts skicka frågor per mail till henne. 

 

Nuläge i skolan: 

Siljansnäs skolas budget för kalenderåret 2020 är klar och den innebär att organisationen ska 

kunna bibehållas utan större förändringar.  

 

Dalatrafik kämpar på med sina krav på besparingar och har aviserat att de önskat ändra 

starttid för elever på Siljansnäs skola till 07:40 för att kunna spara in en busstur på 

morgonen. Efter motförslag ligger nu förslaget på 08:30 och vi hoppas den håller. 

 

Sammanslagningen av högstadierna i Leksand till Sammilsdalsskolan leder till smärre 

förändringar för hur våra blivande sexor i Siljansnäs kommer att få sina lektioner i 

hemkunskap och språkval till hösten. Språkvalet kommer att ske på Sammilsdalsskolan och 

hemkunskap kommer som tidigare att genomföras på Åkerö. 



 
 

 

Alla på skolan är så stolta och glada över femmornas prestationer i ”Vi i femman” där de fick 

en andraplats i Dalarna. Torsdag 13/2 kommer femmorna att gratuleras av alla på skolan och 

de kommer att berätta om sina erfarenheter och upplevelser under tävlingen på en 

storsamling i idrottshallen för alla elever.  

 

Organisationsförändring på mellanstadiet 

 

För ca ett år sedan presenterade Bitte ett förslag på brukarrådet om en 

organisationsförändring på mellanstadiet i syfte att renodla läraruppdraget och tillsätta en 

ny roll ”studiepedagog” i syfte att öka kvaliteten för eleverna i både undervisningen och det 

psykosociala arbetet samtidigt som lärarnas stress kunde minska. Föräldrarna på 

brukarrådet gillade förslaget och under vårterminen utreddes och planerades 

organisationsförändringen och funktionen ”studiepedagog” rekryterades. Den nya 

organisationen trädde i kraft från höstterminen. Lärare och studiepedagog har ett nära 

samarbete i arbetslaget för att planera det gemensamma arbetet och skapa fungerande 

rutiner för till exempel utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. I slutet av 

höstterminen gjordes en uppföljning av hur förändringen upplevdes av lärare. Resultatet 

visar att samtliga lärare upplever att det är bra eller att vi är på väg i rätt riktning. Ännu kan 

vi inte se att elevernas kunskapsutveckling nått längre på grund av förändringen men vi kan 

se att elever får stöttning och extra genomgångar av lärare när de behöver. Lärare ser att de 

planerade arbetsuppgifterna som fördelats till studiepedagogen har fungerat bra och formen 

för den nya funktionen börjar bli etablerad.  

 

Frågan ställdes nu till föräldrar i brukarrådet om hur de upplever förändringen. En förälder 

till elev på mellanstadiet berättar att han tycker att det fungerar bra. Det är enkelt med en 

kontakt mellan hemmet och skolan. Om man som förälder har en fråga eller till exempel 

behöver hjälp med skolarbete om barnet är sjukt eller ledig samordnar studiepedagogen 

hemuppgifter från de olika lärarna. Om man som förälder undrar något om hur det går för 

barnet i något ämne kan man ta kontakt med ämnesläraren som ger information. 

 

Föräldrar till barn som fortfarande går på lågstadiet har bara hört gott om förändringen.  

 

Karin Qvicker undrar om det är någon annan skola i Leksand som har en sådan organisation. 

Bitte svarar att det ännu inte är det. 

 

Elevhälsa och förebyggande och hälsofrämjande arbete 

 

Bitte informerar om hur skolan använder kurator och skolsköterska i främjande hälsoarbete 

på skolan.  Syftet med arbetet är att förebygga ohälsa och främja elevernas möjligheter att 



 
 

nå målen. Till exempel träffar kuratorn flickor och pojkar i gruppsamtal på mellanstadiet om 

hur de använder mobiltelefoner och nätet. Hon samtalar med barnen om vad de hör och ser 

och vilka sidor de använder. Under samtalet hör hon vilka erfarenheter eleverna har och kan 

ge dem vägledning i hur de ska göra om de tycker något är skrämmande. Det har visat sig att 

flickor har erfarenheter av chattsidor, till exempel hästsidor, där de blivit kontaktade av 

någon som utger sig för att vara en flicka i liknande ålder som gärna vill träffas och de har 

blivit uppmanade att klä av sig framför webbkameran. Om det har hänt uppmanas de att 

prata med sina föräldrar. Om kurator upptäcker att någon blivit utsatt fysiskt kontaktar hon 

föräldrar. 

Ett tips till föräldrar är att ställa nyfikna frågor till sina barn om vilka sidor de besöker utan 

att döma. Det är inte barnens fel om de blivit kontaktade av någon. Det är risk att barnen tar 

på sig egen skam och skuld. Barnen behöver vägledning och stöd. Läs gärna mer på 

https://surfalugnt.se/ 

 

Normer och värderingar bland eleverna i skolan 

 

Christina informerar om några av de normer som vi eftersträvar att eleverna ska leva efter i 

skolan. Till exempel används inte tuggummi och mössa under lektioner. Eleverna ska 

använda vårdat språk, visa artighet och inte kränka andra. Hon undrar vad föräldrarna anser 

om det? Föräldrarna stödjer helt pedagogerna i att lära eleverna dessa normer. 

 

Vilka frågor lyfts vidare 

 

Under mötet har inte frågor väckts som behöver utredas vidare inom politiken eller hos 

tjänstemän i kommunledningen. 

Karin Qvicker tar med sig information om skolans exempel på organisationsförändring och 

hälsofrämjande arbete till politiken. 

 

Nästa brukarråd: 

Måndag 20 april kl 18:30-20:00 

 

  

https://surfalugnt.se/

