
Protokoll - Brukarråd Tällbergs skola 

220215 

Närvarande:  

Skolan: Anna Witasp, Mia Bjernulf, Pipar Lena Karlsson,  

Klassrepresentanter: Hanna Wolf (F-klass), Elina Bodin Hansen 2, Anna Winter (åk 2 och 4), 

Malin Bodin Storgärds (åk 5) 

Utbildningsutskottet: Lars Halvarsson 

• Val av sekreterare 

Mia Bjernulf är sekreterare för mötet. 

 

• Genomgång av föregående protokoll 

Vägfrågan: Trafiken kring skolan och vägen till skolan (hårt trafikerad väg kring 

skolan). Skolan har lämnat in en nulägesbeskrivning och en riskanalys till kommunen 

och Trafikverket. Skrivelsen fick gehör och det kommer att satsas på en gångväg från 

skolan, förbi Gyllene hornet, bort mot Tällberg. Skolan har även önskat att vägen 

utanför skolan markeras ytterligare med t ex blinkande lampor, då trafikanter 

fortfarande åker fort förbi skolan. Polisen planerar att komma ut och göra 

fartkontroller på vägsträckan utanför skolan. 

 

• Information från skolan 

Nuläge: 96 elever.  

Nästa läsår förväntas skolan växa till 110 elever. Plan för klassindelning nästa år: F-

klass =22, 1-2=27, 3=20, 4-5=24, 6=17. Planen är att klasslärare och hemklassrum ska 

kunna meddelas under april/maj. 

 

Nya bibliotekarier: Anna Moberg, som även undervisar åk 2 i musik. 

 

Utvecklingssamtalen för vt-22 blev uppskjutna pga tuff bemanningssituation. De 

planeras att genomföras efter sportlovet. 

 

Skolan ingår i ”Rörelsesatsning i skolan” (Riksidrottsförbundet): utbildningar för 

lärare och pedagoger i fritidshemmet.  

 

• Information från våra olika klasser 

Lärarna och rektor berättar vad som händer i de olika klassrummen just nu.  

• Information från fritidshemmet 

Fritidshemmet arbetar utifrån teman:  

jan – vinterlek (Alla på snö och samarbete med elever från Leksands gymnasium). 

feb – OS och Paralympics, samt vänskap. Personalen har bl a skapat curlingbanor, 

stenar och sopar. 

mars – allas lika värde. 



Även fritids ingår i Rörelsesatsningen i skolan. Stor del av verksamheten sker 

utomhus och med fokus på rörelse.  

Både skola och fritidshem riktar ett stort tack till alla vårdnadshavare som hjälper till 

att skapa fin is för eleverna. Skola och fritids har köpt in 24 nya hjälmar, som kommer 

till stor nytta både på isen och i pulkabackarna. 

• Inkomna föräldrafrågor 

Får vårdnadshavare hälsa på i skolan nu när restriktionerna har släppt?  

Rektor meddelar att det är ok. Vårdnadshavare meddelar klasslärare inför besöket. 

Skolan kombinerar gärna besök från vårdnadshavare med Studie- och 

yrkesvägledningsuppdraget, att ”samla” på yrken. Vad har vårdnadshavarna för yrke? 

Vad innebär yrket? Vad krävs för att utbilda sig yrket? osv. 

 

• Verksamhetsplan: 

Kollegiala lärande under vt-22: 

Skolan: 

Implementeringen av nya kursplanen inför HT 22. 

Läsinlärning och språkutvecklande arbetssätt med bokcirklar, Aktiv Läskraft av Barbro 

Westlund. 

Fritidshemmet: 

Implementeringen av nya kursplanen inför HT 22. 

Rörelsesatsning, samt Skogen i skolan. 

 

Budgetram: 

2020-2021: 8 375 000 kr 

2022-2023: 8 505 000 kr 

 

• Arbetsmiljö 

Rektor visar årshjulet för arbetsmiljö – där ingår bl a skyddsrond, medarbetarenkät, 

APT, samverkansgrupp, digital-, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

 

• Övriga frågor 

Finns det möjlighet för samverkan mellan skolan och förskolan kring läsning, för att 

lägga en god grund för att utveckla lässugna barn?  

Skolan tar med sig tanken i processen att öka elevernas läsning. 

 

Vårdnadshavare, pedagoger och eleverna i åk 5 har svarat på en enkät från 

Skolinspektionen. Hur kommer resultatet att presenteras? 

Resultatet publiceras på Skolinspektionens hemsida i april.  

 

Låghastighetsområdet (30 km/h) utanför skolområdet borde utökas mot 

stationshållet. Hastighetsskylten (30 km) kommer snabbt inpå skolområdet och 

borde flyttas upp.  



Skolan tar med sig frågan i den fortsatta diskussionen kring trafikfrågan vid 

skolområdet. 
 

 

 


