
Brukarråd Ullvi skola 17/2–22 

 

Närvarande: Anna Witasp (rektor), Sara Göras (lärare), Rasmus Högström (lärare), Ros-Marie 

Svanborg (politisk representant från utskottet Lärande) 

Vårdnadshavare: Magnus Hedgården, Peter Cottino, Per Rönnegård, Sara Ramsay, Sebastiaan 

Koreman 

 

Föregående protokoll gås igenom 

 

Information från rektor: 

Nulägesrapport antal elever.  

Idag är vi 94 elever. Blivande F-klass ser ut att bli elva, varav sju från upptagningsområdet. 

Åk 6 är tolv elever i dagsläget. 

Prognos elever ht-23 i f-klass: 15st 

 

Ht-22: Klasser 

F: 11st 

1-2: 26st 

3-4: 26st 

5-6: 30st 

Totalt: 93st 

 

Info kring ombyggnation:  

Utbyggnad kommer ske utanför nuvarande syslöjdssalen. (ut mot parkeringen) 

Där fritids ligger idag kommer personalrummet ligga. 

Köket inne på fritids blir lunchrum för personal. 

Träslöjdssalen kommer göras om så att , trä- och textilslöjd kan vara i samma sal (om 

undervisande lärare i slöjd önskar, annars kommer vi ha syslöjd i den nybyggda delen och 

samutnyttja den med klass 5-6). 

Nuvarande personalrum blir förskoleklassens klassrum och kommer nyttjas av fritids på 

eftermiddagarna. Där förskoleklassen är i dag blir fritids nya hemvist. 

Eventuellt kommer sommarfritids behöva flyttas till en annan skola direkt efter 

skolavslutning. Rektor meddelar vårdnadshavare så fort hon får besked kring hur 



byggprocessen kommer se ut på skolan. Om fritids flyttar tillfälligt, så följer självklart 

personalen dit under de veckorna det gäller.  

 

Info om vad vi gör i våra olika klasser. 

F: Yrken, läsning, vänliga veckan 

1-2: Läsning i olika former (tyst, högläsning, fadderläsning), klockan/tid, sinnen, 

programmering, melodifestivalen (elevdemokrati, stapeldiagram)  

3-4: Läs en film (Ronja Rövardotter), forntiden, Sverige, rymden, skrivprojektet Magiska 

dörren, bråk. 

5-6: Grej of the day, läs en film, berättande texter, nationella prov,  

Idrott: Skidor och skridskor 

Fritids: Mycket uteverksamhet, skridskor/skidor, mellotema, Alla på snö, serieskapande, 

pärlplattor. 

Rastaktivitet på fredagar. 

Rörelsesatsning. 

 

Ny bibliotekarie på skolan: Anna Moberg. Till hösten kommer vi även få en ny slöjdlärare till 

Ullvi då vi har pensionsavgång inom kollegiet.  

 

Ny kursplan i juli 2022. Tjänsteplanering pågår utifrån den gamla timplanen då den nya 

timplanen ej hunnit fått klartecken från politiken. Det finns även ett lagförslag kring en 10-

årig grundskola som vi behöver ha beredskap kring.   

 

Föräldrafrågor: 

-När har eleverna ämnet slöjd och bild?  

Rektor berättar att slöjd ligger i timplanen från och med årskurs 3 och sedan hela 

grundskoletiden. Bild har eleverna från årskurs 1. På vår skola har vi ämneslärare som 

undervisar i bild från klass 3 och i de tidiga åldrarna så har klassläraren bildundervisningen.  

- Har vi haft mindre simundervisning än tidigare år?  

Tidigare har staten via stadsbidrag  finansierat tid till mer simundervisning i de lägre åldrarna, 

men nu finns inte det stödet längre. I Leksand har vi simundervisning för årskurs 1 i Leksands 

hallen med simlärare som ansvarar för simundervisningen. I år har vi åkt med klass 1-2, då 

pandemin ställde till det när våra tvåor skulle simma året innan, därför har vi åkt med två 

klasser i år.  

 



Fråga till politiken: Mer pengar för simundervisning? Leksand är en fritids- och 

idrottskommun som borde satsa mer på detta. 

 

Budget: 

Ullvi har fått 124 000kr mer i budget, jämfört med förra året. 

 

Verksamhetsplan 

På skolan och inom rektorsområdet Tällberg/Ullvi arbetar vi aktivt med att målet att höja 

elevernas intresse för läsning. Bokcirklar inom kollegiet pågår kring boken Aktiv läskraft, av 

Barbro Westlund 

Läsresultaten har gått ner något på skolan, och vi ser att meritvärdet i årskurs 6 och 9 i 

Leksand borde vara högre än vad det är. Både skola och hem behöver ta armkrok för att att 

höja intresset för läsning. Att vara läsande förebilder hemma och värna om gemensamma 

lässtunder efterfrågas från skolans håll.  Diskussion om vad det beror på, mobiler och 

konkurrensen av annat som lockar mer? 

 

Arbetsmiljö: 

Medarbetarenkät: har nyss genomförts på Ullvi skola. 

Skyddsrond: Fysisk skyddsrond har genomförts i personalgruppen.  

APT: Har varit svårt att få till under januari pga svårigheter att få vikarier till vårt APT.  

Överlag en tuff vikariesituation i januari med mycket personal borta och få vikarier 

tillgängliga. 

 

 

Fråga till politiken/Tjänstemän :  

Vi önskar mer pengar för simundervisning till grundskolorna i Leksand. Leksand är en fritids- 

och idrottskommun som borde satsa mer på detta. Eftersom många familjer inte kunnat gå och 

simma under pandemin (när simhallarna varit stängda) vore det önskvärt att satsa på 

simundervisningen framöver för fler åldrar i grundskolan.  

 

 


