
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 
Skola: Siljansnäs 

Datum: 15 mars 2022 

Ordförande: Bitte Henriksson 

Sekreterare: Christina Ekblom Danielsson och Bitte Henriksson  

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Vårdnadshavare: Annika Karis, fklass och klass 3; Erica 

Edlund, fklass; Stina Fudge, klass 2; Peter Edlund, klass 2; Jenny Olander, klass 3; Lovisa Tirus, klass 

1och 3; Claes Gyll, klass 4 och 5;  

Politisk representant utskottet: Karin Qvicker 

Christina Ekblom Danielsson, skolrepresentant samt Bitte Henriksson, rektor. 

 

Presentation   

Bitte öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det digitala mötet. Samtliga deltagare presenterade 

sig. Christina, Karin och Bitte fanns på plats i skolan. 

 

Information om nuläget  

Pandemin är över 

Skolan börjar få en vardag som före pandemiåren. Klasser kan träffas över gränser när vi inte 

behöver hålla avstånd. Idag har en friluftsdag genomförts i Granberget igen efter att den resan fått 

ställas in under två år. Både elever och lärare var mycket nöjda med dagen. Elever i förskoleklassen 

hade en egen OS-dag på skolan. De fick genomföra olika utmaningar i idrottshallen som alla klarade 

och var och en fick en medalj för fina prestationer. Därefter fick eleverna göra besök i olika klassrum 

och vrår på skolan som var tömd på stora elever. De blev också mycket nöjda med dagen. 

 

Skolavslutning i juni 

Vi planerar för traditionell skolavslutning i kyrkan igen och återkommer med information när dagen 

närmar sig. 

 

Ny läroplan 

Ny läroplan börjar gälla höstterminen 2022 och lärarna har läst de förändrade kursplanerna och 

sätter sig in i förändringarna. I digitala kollegiala nätverk med lärare på andra skolor diskuterar de hur 

undervisningen kommer att behöva förändras. På studiedagen den 21 mars kommer de att träffa 

kollegor på andra skolor fysiskt för första gången på ett par år för att dela tankar och samarbeta kring 



 
 
planeringar och läromedel. 

 

Rekrytering av ny rektor 

Rektor Bitte går i pension i sommar och rekrytering av efterträdare är påbörjad men ännu är ingen 

utsedd. 

 

Elevrådet 

Christina informerade om aktuellt från elevrådet och att det under vårens kommande möte sker i 

samarbete med representant från köket i Björkbacken då det blir fokus på skollunchen. 

 

Planering av läsåret 22-23 

Bitte informerar om planering av tjänster och annonsering av vakanser. 

 

Utmaning för både skola och föräldrar: Hur blir läskunniga elever läsare? 

Under de första åren i skolan är det stort och viktigt fokus på att alla elever lär sig läsa.  Successivt får 

de upp sitt läsflyt och förstår vad de läser. För att de ska bli skickliga läsare behöver de läsa mycket. I 

dagens läge konkurrerar flera andra aktiviteter om barnens tid och läsningen blir ofta nedprioriterad. 

På skolan får eleverna låna böcker i skolans bibliotek varje vecka. Genom att främja läsandet genom 

tips om spännande, roliga och passande böcker önskar vi väcka elevernas läslust. De lånar till bänken 

och de lånar för att ta hem, men elevers frivilliga läsning blir allt mindre och vi ser att eleverna 

behöver utmanas på olika sätt. Idag märker lärare att flera av eleverna tycker att det är jobbigt att 

läsa längre texter och det gagnar inte deras kunskapsutveckling.  

Föräldrar i brukarrådet instämmer i att det är svårt att få barnen att vilja läsa. De önskar att deras 

barn skulle läsa mer och har några förslag: 

 

Bok/författartips till föräldrar. 

Funkar bra med Läsborgarmärket som tvåorna jobbar med på skolan 

Fler författarbesök i skolan. 

Brukarrådet stödjer idén om större fokus på läsning i samverkan mellan skola och hem under nästa 

läsår. 

 

Elevernas arbetsmiljö 

Alla elever på skolan ska känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för kränkningar. På skolan finns en 

plan mot trakasserier och kränkande behandling som revideras varje år. När kränkningar, tillbud eller 



 
 
olyckor sker på skolan används ett system Draftit för rapportering, utredning och uppföljning. 

Politiker Karin berättar att hon som representant i bildningsutskottet får regelbunden information 

om hur läget är på skolorna. Hon ser att det sker kränkningar på skolor men att ingen skola sticker ut. 

Hon ser också att skolor arbetar aktivt för att förebygga och förhindra att kräkningar sker.  

På Siljansnäs skola tar vi årligen fram statistik från systemet när det är dags att analysera årets arbete 

inför revidering av planen. Bitte visade statistik från systemet på antal kränkningar och 

tillbud/olyckor som skett på skolan under läsåret. 

 

Fysisk miljö 

Skolan är gammal och under de senaste åren har vi fått förbättringar i ytskikt, ljud och ljusmiljö. 

Tvåornas och treornas klassrum står i tur att få nya takabsorbenter och bättre belysning. 

Idrottshallen ska under året få nytt golv och ommålade väggar. 

 

Inkommen fråga: 

Genus och jämställdhet 

Bitte informerar något om hur skolan arbetar med genus och jämställdhet. Det är ett stort område 

som genomsyrar det mesta vi arbetar med både i och utanför lektionstid. Vi vill att pojkar och flickor 

ska ha lika möjligheter i sin utbildning och sin lärmiljö och det innebär bland annat att vi arbetar för 

att främja elevernas språkutveckling, kommunikations- och samarbetsförmåga.  

 

Frågor att skicka vidare inom politiken eller organisationen 

Inte någon av kvällens frågor skickas vidare.  

 

Mötet avslutas och Bitte tackar föräldrar för deltagande. 

 


