
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Gärde skola 

Datum: 2022-03-15 

Lokal: Gärde skola 5-6:ans klassrum 

Tid: 18.00-19.00 

Deltagare eller vårdnadshavare: 

Johan Liss F-klass, Elin Joon år 1, Anna Åman år 2 och 6, Anna Daniels år 3, Anna-Maria Hedman ”Ammie” lärarrepresentant, 
Christina Erlman biträdande rektor, Erika Hemptenmacher rektor. 
 

Dagordning: 

Information av rektor:  
Vision – Erika visar delar av den nya visionen som är framtagen för kommunen och att 
grundskolan är med som ett prioriterat område.  
 
Personal – Wilma Pauls efterträder Anna-Maria ”Ammie” Hedman. Elisabeth Lundgren 
kommer arbeta på fritidshemmet den tiden som Wilma ersätter Ammie. 
 
Prioriterade områden – Ny läroplan hösten 2022, digitala hjälpmedel, kollegialt lärande i 
framgångsrik undervisning med fokus på barn med särskilda behov. 
 
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. 
Vi hänvisar till förra brukarrådsprotokollet då vi tog upp detta senast.  
Till och från skolan får man skolskjuts, till och från fritidshemmet får man inte skolskjuts. 
I F-klass och årskurs 1 ska vårdnadshavaren hämta och lämna sitt barn på fritidshemmet. 
Från årskurs 2 kan man komma överens, vårdnadshavaren och rektor genom att fylla i en 
ansökan om att eleven får gå hem själv. Denna blankett gäller enbart på fritidshemmet.  
 
Utbyggnader – vi inväntar besked om ev. utbyggnad under sommaren. 
 
Framåtblick – Vi arbetar fortfarande kring att höja resultaten med fokus på att läsa. Vi 
önskar alla föräldrars hjälp kring detta.  

 

 



 
 

- Föräldrafrågor:  

• Kan man skicka ut presentationen i förväg för Brukarrådet till 
föräldrarna i förväg. 

• Varför har vi inte fått en papperskopia av spolschemat? Vem 
kan tänka sig att göra ett spolschema till läsår-22/23. Vi tar upp 
detta på Brukarrådet i höst. 

• Skolan ska vara hårdare när det gäller att lägga in fritidstiderna. 
För att underlätta för fritidshemmets verksamhet. 

• Information kring idrotten vore bra att det läggs in tidigare så 
att man vet vad som händer och kan packa rätt saker. 

  
• Trafikfrågan. De önskar ett gemensamt grepp för att få en 

bättre trafiksituation längs vägen till skolan samt vid hämtning 
och lämning av elever. Frågan kommer tas vidare. Svar från 
politiker: Det är inget som varit upp på utskottet ännu. Kan vara 
pga att det är Samhällsbyggnadsutskottet som hanterar 
trafikfrågor.  

 
Föräldrarna ser även att sträckan från riksvägen till Grankotten 

saknar hastighetsbegränsning och även där åker man fort. Vi ser 
även att en cykelväg skulle underlätta trafiksituationen, 
föräldrarna planerar att skriva till Samhällsbyggnadsutskottet. 
 

• Vi är glada att det satsas på Gärde skola. 

 

 
Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

 

o Till politiker och tjänstemän: trafikfrågan och att det satsas på Gärde 
skola 
 

Övriga frågor: 

• Infomentor – alla vårdnadshavare behöver lägga in sina rätta 
tider för barnen på fritidshemmet. Det påverkar pedagogernas 
vardag om det kommer 15 eller 8 barn till frukost samt vid lov 
vid tillsättning av vikarier och pedagogers möjlighet till att få 
ledighet baserat på elevunderlag. 

• Skolan ber om ursäkt för att två olika datum för brukarrådet 
har informerats i rektorsbrevet samt kallelsen. 

 
 

Nästa möte: HT-22 

 


