
Protokoll Brukarråd 2019-04-17 kl. 18:00 – 19:00 

Närvarande 

Johan Nilsson, rektor 

Anders Billtoft, rektor F – 6  

PG Gregard (M), politikerrepresentant 

Magnus Rapp, idrottslärare 

Sophia Ek, sekreterare/förälder klass 1 

 

Protokoll upprättades med de punkter som inkommit. Inga djupare diskussioner kunde 

genomföras på grund av låg närvaro av föräldrarepresentanter. 

Föregående minnesanteckningar 

Frågor som lyftes vidare: 

 Till ledningsgruppen 

- Bättre information på Infomentor. 

Svar: Detta görs nu. 

- Väggar/draperi in till duscharna i flickornas omklädningsrum i Gamla 

gymnastiksalen? Svar:  Leksandsbostäder är kontaktade om att sätta in 

insynsskydd från omklädningsrummet, främst in till flickornas dusch. 

- Rastaktiviteter  

Svar: Omtag har gjorts med detta och man lägger extra krut efter påsk. 

 

 Till politikerna 

- Lägesbildsrapporten i kommunen gällande sociala risker. 

Svar: Politiker PG Gregard (M) lyfte frågan med sektorsledningen för lärande och stöd 

och sedan en tid tillbaka delges nu även rektorer och övriga berörda chefer dessa 

månatligen. Se bilaga. 

 

 Sektorsledningen/skolledningen 

- Skolskjutsreglementet efterlevs inte. Problem med att få lektionstider och 

busstider att stämma överens så att väntetiden inte blir alltför lång för vissa 

elever. 

Sektorsledningens svar: Det är en schemaläggningsfråga som man ser över. 

Skolledningens svar: Busstidtabellerna är klara långt innan man har möjlighet att 

lägga nästa termins scheman, vilket gör det hela ytterst problematiskt. 

Dalatrafik och skolan behöver ha en konstruktiv dialog, så att det kan bli en bättre 

anpassning till gällande scheman. 

 

 

 

 



Information om nuläget rektor  

Extremt pressat läge just nu med många sjukskrivningar, både korta och långa, samt stor 

brist på vikarier. 

 Arbetsmiljöarbetet – skyddsrond genomförd och arbete i process: ca 80 punkter är 

nu 24 aktiva punkter 

- Ytterligare staket har satts upp vid grundsärskolan 

- Skadegörelse i Leksandshallen – nya incidenter lite då och då. Enbart i pojkarnas 

omklädningsrum/duschrum. Man har tät kontakt med Leksandshallen och man 

diskuterar lämpliga åtgärder, då detta är ett återkommande problem.  

 Väldigt många vikarier just nu 

 Rekryteringar inför HT 2019. Behövs 20 olika typer av tjänster 

 Elevenkät – jämförelse mellan enkäterna november 2018 och mars 2019 visar överlag 

liknande siffror. 

Arbete i process för att bryta ned enkätsvaren på varje stadie för att bättre kunna 

planera in rätt åtgärder för respektive 

stadie. 

 Kommunen går även ut med en enkät 

baserad på skolverkets frågor. 

 

Bilaga bifogas. 

 

Inkomna föräldrafrågor 

 Trygghetsteamet 

Se tidigare protokoll om trygghetsteamets arbete samt vissa förtydliganden i medföljande 

bilaga till detta protokoll. 

Sedan hösten 2018 har 123 anmälningar om kränkande behandling inkommit. Då handlar 

det om att det är lärare som tagit emot en anmälan från en elev som upplever sig kränkt av 

annan elev. 

Verksamhetsplan/mål/budget 

 Sparkrav för 2019, påverkar läsåret 19/20 

 Överlag mycket ansträngt ekonomiskt läge 

Arbetsmiljö 

 Se bifogat bildspel 

Övriga frågor 

 Hur ska man gå tillväga för att öka föräldrarepresentationen och intresset från 

föräldrar att komma på Brukarrådsmötena? 

 



 Nästa brukarrådsmöte 

Hösten 2019 

Nästa föräldrarådsmöte 

Hösten 2019 


