
 
 

 

Brukarråd Sammilsdalskolan F-9 

 

Protokoll 20 oktober 

 
Närvarande 

Rektor, Johan Nilsson 

Biträdande rektor Marit Andersson 

Biträdande rektor, Anders Billtoft  

Politikerrepresentant, Birgitta Dahlin 

Lärarrepresentanter, Erik Grönqvist, Mikael Halvarsson 

 

Vårdnadshavare, samtliga vårdnadshavare var inbjudna varav 5 deltog. 

 

Kort genomgång från senaste brukarråd 2021-03-24, enligt nedan.  

Ledningen informerar att det ges återkoppling gällande trafiken och matsalen under punkterna 

information.  

 
Utdrag från brukarrådsprotokoll 2021-02-24 

 

Till ledningsgruppen 

 

• Matsalsfrågor till utskottet via Grundskolechefen 

- Ev. frågor gällande matsalen lämnas till grundskolechef 

• Trafiken på Rättviksvägen, kan det finnas  

- Trafiklots 

- Polis är mer synlig vid ex. skolstart  

- Påtala föräldraansvar 

 

Till politikerna 

• Trafiken på Rättviksvägen, hur kan den lösas mellan 07.30 – 08.30 & 13.00 – 16.00 

- Enkelriktat? 

- Öppna grind vid Tegera Arena? 

 

Information 

 

Arbetsmiljö/lokaler 

Återkoppling till Vt 2021, arbetsmiljön för både elever och lärare visar på trånga lokaler i 

Alléskolan (många elever på liten yta). Kortsiktiga åtgärder är genomförda för läsåret 21/22. 

Biblioteket flyttar till ”Flexhuset” samt att ett klassrum frigörs från mellanstadiet (en klass 

mindre mot tidigare år). En halvlångsiktig lösning diskuteras i politiken mot läsåret 22/23. 

Skolans ledning medverkar i dessa diskussioner. Politikerrepresentant, Birgitta Dahl bekräftar 

att politiken tar detta på allvar. 

Idrotten (högstadiet) är trångbodda och kommer att vara det fram till att nya sporthallen är 

klar. Anledningen till detta är att timplanen för idrott justerades och att det blev tre 

idrottslektioner/veckan mot tidigare två. Lärarna planerar efter de förutsättningar som finns 

men det är svårt. 

  

 



 
 

 

Mobilregeln 

Ny mobilregel genomfördes för högstadiet till läsåret 21/22. Många elever lämnar inte in 

telefonen utan har lämnat den hemma (elevens information), lärarrepresentanter, Erik 

Grönqvist bekräftar att det är ökad studiero på lektionerna. Syfte var att primärt skapa ökad 

studiero. Vi ser dock att det blivit mer klotter sedan mobilförbudet infördes. Vi försöker skapa 

fler aktiviteter under rasterna samt att tydliggöra rastvakter. 

Vi önskar även hjälp av vårdnadshavare att tala med sina barn hur man uppträder mot 

varandra samt hur man sköter sig i lokaler som skolan och idrottsanläggningar. Många elever 

säger att de lämnar mobilen hemma men vi har märkt att vi i skolan samt att många föräldrar 

inte blir korrekt informerade. 

 

Trafiken 

Möte har genomförts med trafikansvariga i kommunen samt rektor från gymnasiet.  

Det är tydligt att avsläppningsplatserna är för få. De trafikansvariga har tagit till sig detta och 

arbetar på ett förslag som kan fungera på kortare sikt men även när elevantalet i området ökar. 

Vi vill förtydliga att det är en avsläppningsplats vid infart bredvid gropen, den andra är 

grusplanen vid Tegera. 

Infart mellan skolan och familjecentralen (Bönan) är ej att rekommendera. Mycket elever rör 

sig i detta område samt att det är en parkeringsyta för besökare till familjecentralen. 

 

Nya kursplaner HT22 

Skolverket beslöt att skjuta upp lanseringen av de nya kursplanerna från hösten 21 till hösten 

22. Vi informerar att kommunen har en tydlig strategi hur lärarna kommer att vara redo inför 

hösten. Vi har startat både enskilt inläsande samt gemensamma stadiediskussioner. Vi 

samarbetar även med gymnasiet för att stadieövergången blir rätt. 

 

Matsalen 

Tidigare kommentarer om långa köer och kvalité på maten är borta. Gymnasiet har senarelagt 

sin start av skoldag med följd att de äter senare. Schema anpassat till elevflöde. Matsalen har 

tydliga serveringsstationer. Lärarrepresentanterna, Erik Grönqvist och Mikael Halvarsson 

bekräftar att flödet fungerar bra och maten är bra med flera olika alternativ. Det finns 

lärarrepresentanter i alla stadier som äter pedagogisk lunch med eleverna. 

 

Demokratiresan 

För 20 år sedan startade detta projekt på Åkerö att årligen genomföra en resa i förintelsens 

tecken. Föräldrar har planerat och organiserat detta. För att få en långsiktigare lösning med 

erfarenhetsöverföring har nu en föräldraförening startats. Här finns representanter med från 

tidigare resor, de som planerar kommande resa samt representant från åk8 blivande resa 

läsåret 22/23.  

Vi ser att engagemanget för kommande resa våren 22 är stort och föräldraengagemanget är 

enormt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inkomna föräldrafrågor 

 

• Inga frågor har skickats in eller lyfts av de närvarande. 

Vi diskuterade dock att det är väldigt få vårdnadshavare som är med på brukarrådet. 

Kan inbjudan förtydligas och förändras är det som vi tar med oss till kommande brukarråd. 

 

 

Frågor som lyftes vidare: 

 

Till ledningsgruppen: ingen 

 

Till politikerna: ingen 

 

Sektorsledning/skolledning: ingen 

 

Nästa brukarrådsmöte 

 

• 23 februari 2022 klockan 18.00 

 

 

Vid Protokollet   Justerare 

 

 

Anders Billtoft   Erik Grönqvist 


