Minnesanteckningar brukarråd
Skola/Förskola: Gärde
Datum: 12 februari 2020
Ordförande: Bitte Henriksson
Sekreterare: Annika Lind Andersson
Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Anna Åman, f-klass; Karin Daniels, åk 1; Johanna
Schönning, åk 2; Johan Sundström, åk 3, Helen Sjöberg, åk 4; Peter Johansen åk 5-6; Karin
Mikkonen, politiker utskottet lärande och stöd; Annika Lind Andersson, lärare fritidshem;
Bitte Henriksson rektor
Information om nuläget
Bemanning och rekrytering:
Vi står inför en del förändringar kommande läsår. Det blir ett byte av rektorer. Erika
Hemptenmacher, idag rektor på Åkerö kommer att även blir rektor för Gärde. Hon kommer att
rekrytera lärare till vakanser inför nästa läsår. I sammanslagningen av högstadierna kommer viss
övertalighet att uppstå och kan komma att fylla vakanser på Gärde. För närvarande ser läget ut så
här:
F-klass Maria Morén
1-2 vakans
3-4 vakans
5-6 vakans - Elisabet Sellner går i pension och slutar sista augusti.
Fritidshemmet: Annika Lind Andersson, Anna-Karin Lindahl Eriksson, Erik Halvarsson + vakans
1. Projektet ”Alla på snö”
Annika berättade om fritidshemmens projekt med Svenska skidförbundet som sponsras av
Leksands Sparbank. Personal har fått utbildning och skolan har fått längdskidutrustning med
pjäxor till 28 elever. Vi saknar förstås snö men gymnasielever från Barn och fritid kommer till
skolan och genomför andra lekar och rörelseaktiviteter med barnen på tisdagseftermiddagar.
Eleverna tycker det är roligt. Nu hoppas vi på snö till nästa vinter så det blir roliga aktiviteter på
riktig snö.
2. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete
Bitte informerar om hur skolan använder kurator Anki Gummesson i förebyggande hälsoarbete.
Syftet med arbetet är att förebygga ohälsa och främja elevernas möjligheter att nå målen. Till
exempel träffar kuratorn flickor och pojkar i gruppsamtal 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.
Kurator har även samtal i grupper i syfte att främja goda relationer mellan barnen och sociala
färdigheter.

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/
Karin Daniels tipsar om att lyssna på podden ”Nätpedofilen” ttps://podtail.com/ptBR/podcast/p3-dokumentar/natpedofilen-i-husby
Johan Sundström informerar om en skolsköterska som skapat ett material för förebyggande och
främjande aktiviteter. Han försöker ta reda på om det finns något sätt att kunna få tillgång till
det.
3. Rapport från elevrådet
Mötesdeltagarna läste tillsammans det senaste mötesprotokollet. Det visar att klasserna har
stort engagemang för rörelseaktiviteter på rasterna och nya nät till innebandymålen och bollar
efterfrågas.
4. Skolans budget
Gärde gjorde ett förvånande överskott för 2019. Bitte kan inte förklara hela överskottet eftersom
skolan låg på ett mindre minus vid uppföljning i september. Nu planeras innevarande kalenderår
som visar att de tilldelade medlen inte är tillräckliga för planerad bemanning för att täcka
behoven. Det fattas ca 600 tkr och i dagsläget finns ingen täckning för detta.
5. Mat på Gärde
Både vuxna och elever upplever att det är mer mat nu och att den räcker så alla blir mätta. Även
på stora brukarrådet i slutet av höstterminen togs kosten upp.

Inkomna föräldrafrågor
Bussförbindelserna till Insjöns skola
Efter flera incidenter med utebliven buss under höstterminen och även vid starten av vårterminen
har problemen lyfts till skolskjutshandläggare och beslutsfattare. Nu finns en telefonlista som ska
användas för att ”rätt” personer ska nås för att lösningar och lämpliga åtgärder ska vidtas vid
utebliven buss. Dalatrafik utdömer vite till underleverantörer om inte leveranser sker enligt deras
avtal.
Högstadieskola till hösten
Sammanslagningen av Åkerös och Sammilsdalsdals högstadier till ett gemensamt på Sammilsdal är en
aktuell fråga som föräldrar funderar över hur det kommer att bli. Nyligen har ett ”öppet hus”
genomförts för elever och föräldrar som gett svar på några frågor. Det finns många frågor för
skolledningen att lösa för tjänsteplanering, grupper, schema och lokaler. En fusionsgrupp med
personalrepresentanter från båda skolorna samt skolledare på båda skolorna träffas regelbundet
under vårterminen för att lösa frågor tillsammans. Rektor Johan Nilsson informerar alla rektorer på
varje veckas rektorskonferens om hur processen fortskrider. Fokus just nu är tjänsteplanering och
bemanning för att schema därefter ska kunna läggas.
En förälder undrar om hur elever från byarna ska hinna till idrottsvalet som för närvarande ligger på

tisdagar och torsdagar. Kommer de att hinna fram i tid med bussen? Svar kommer att finnas när
schemat planeras.
Kommer Infomentor att bytas ut?
Upphandling av ett nytt verksamhetssystem för skolan och fritidshemmet pågår. Den kommer inte
att bli slutförd före höstterminsstarten och då det är olämpligt att byta system under läsåret är
planen att implementera nytt system till höstterminen 2021.
Hur fattar kommunen beslut om skolans budget?
Karin Mikkonen berättade hur budgeten togs i november inför år 2020 med en ny fördelningsmodell
som bygger på skolans socioekonomiska index. Hon berättade också om bokslutet för 2019 som
visade resultatet + 9 miljoner från ett förväntat underskott på minus 14. Den stora skillnaden
förklaras delvis av gnetande i flera små poster och att vakanser inte tillsatts.
När grundskolorna i Leksand gjort sin budget för året visar den sammanlagda bilden att den
ekonomiska ramen för grundskolan inte räcker och budgeten ligger för närvarande på minus.
Nu väntar politikerna på regeringens beslut om vårändringsbudget som kan ge tillskott till
kommunens kassa. När det är klart planeras en vårändringsbudget i Leksand som kanske kan täcka
underskottet.
En förälder föreslår att man kan använda samma budget från ett år till nästa för att skapa bättre
prognoser och ökad stabilitet för verksamheten.
Brukarrådet skickar med Karin ett önskemål om att skolan får ha en stabil stab med personal från år
till år som gör att verksamheten fungerar och som skapar en trygg och rolig arbetsplats.
Frågor som lyfts till politiken
Brukarrådet vill gärna nästa gång få veta mer om hur kommunen tänker kring grundskolans budget.

Nästa möte: 21 april kl 18:30

