
 
 

 
 
Minnesanteckningar förda vid Brukarråd för Ullvi skola 
den 11 oktober 2021 
 

Närvarande: 

Anna Witasp, rektor 

Rose-Marie Svanborg (S), ledamot kommunstyrelsens utbildningsutskott 

Kristina Frängqvist, lärare 3-4 

Maria Sjöberg, fritidspedagog 

Sebastian Koreman, förälder F-klass 

Peter Cottino, förälder åk 2 

Magnus Hedgården, förälder åk 4 (med ansvar att föra anteckningar) 

Karin Sveland, förälder åk 6 

1. Vad är brukarråd? 

Rektor Anna beskrev kortfattat vad brukarrådet har för syfte. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Rektor Anna gick igenom och kommenterade föregående mötes 

minnesanteckningar. 

3. Information från rektor om nuläget 

Det är 94 elever på skolan, läslov stundar och en rörelsesatsning tillsammans 

med Riksidrottsförbundet genomförs. 

Elevrådet har träffats och anteckningarna från deras möte gicks igenom. Många 

kloka resonemang fördes och beslut fattades av eleverna. Bland önskemålen 

som kommer att bemötas på olika sätt är linjer till lineplanen, gardiner i 

omklädningsrummen, mer inomhusidrott, ny hårtork och mer asfalt på 

skolgården. Deltagarna i elevrådet utses genom lottning bland de som frivilligt 

anmäler sig. 

Det är svårt få tag i vikarier, både pga Covid-19 men också på att bemannings-

enheten har avskaffats. Det är slitsamt för hela personalstyrkan, bl  a för att de 

ofta får täcka upp för varandra. Nyanskaffning av vikarier pågår och det finns 

ett 30-tal vikarier i poolen men det är fortfarande ett pusslande för att få till det. 



 
 

4. Utvecklingssamtal digitalt, hur upplevde ni? 

Mötesdeltagarna hade olika erfarenheter av de digitala utvecklingssamtalen 

men överlag upplevdes det ha fungerat bra. Någon förälder hade känt behov av 

fysiskt möte vilket då löstes av läraren. Lärarna upplevde ett högre deltagande 

på föräldramöte och utvecklingssamtal och att de blev effektivare. Mötet enades 

om att det är bra att erbjudas möjlighet att välja mellan digitalt och på plats. 

5. Detta händer i våra klasser och i vårt fritidshem.  

Personalföreträdarna informerade om vad som görs just nu i klasserna och på 

fritidshemmet. F-klassen jobbar med kompistema och 1-2 med monstertema, 3-

4 läser böcker av Astrid Lindgren och jobbar med frö till frö med hjälp av NTA 

(Natruvetenskap och Teknik för Alla), 5-6 skriver bokrecension, jobbar med 

escape room i NO och programmering i Teknik mm. På fritidshemmet 

genomförs många aktiviteter utomhus, inte bara på skolgården, och jobbas det 

med trafikregler mm. 

6. Verksamhetsplan/mål/budget 

Rektor Anna gick igenom de åtgärder utifrån utvärderingsresultatet i det 

systematiska kvalitetsarbetet som skolan just nu jobbar med. För skolans del 

handlar det bl a om att: 

- Öka elevernas intresse för skolarbetet 

- Fokusera på med problemlösning i matematiken 

- Stärka det kollegiala lärandet och samverkan inom kollegiet både på 

skolan och i hela kommunen 

- Utveckla arbetsmiljön tillsammans med Leksandsbostäder 

- Återuppta skolövergripande temadagar och fadderverksamhet på ett 

smittsäkert sätt 

- Implementera kommunens biblioteksplan för att stärka läsintresset 

För fritidshemmet handlar det bl a om att: 

- Fortsätta stärka elevinflytandet över verksamheten 

- Utveckla arbetssätten för att ta vara på pedagogernas olika styrkor och 

intressen 

- Förtydliga lärandemålen för eleverna 



 
 

- Genomföra åldersanpassade aktiviteter över hela veckan så att såväl 

yngre som äldre elever stimuleras 

- Sträva efter en lugnare miljö inomhus 

- Bibehålla arbetssätt med veckoplanering utifrån årshjul 

- Fokusera på det centrala innehållet natur och samhälle samt språk och 

kommunikation 

Vad gäller budgeten gör kommunen ett överskott, utbildningssektorn håller 

budget medan grundskolan gör ett underskott. Dock håller Ullvi skola budget. 

7. Arbetsmiljö 

Under sommaren har en del arbetsmiljöåtgärder genomförts i form av 

renoveringar invändigt i skolan samt förbättringar av fotbollsplanen. 

Inför 2022 finns en investeringsbudget på 2 miljoner kr antagen för renovering 

och utbyggnad av skolan. Rektor Anna har haft möte med Leksandsbostäder, 

grundskolechefen samt en arkitekt. Planen är att bygga ut vid kortsidan mot 

parkeringen samt att renovera befintlig byggnad. Nästa steg i processen är att ta 

del av arkitektens ritning som det kommer att tittas på vid APT med personalen. 

Från föräldrahåll frågades det om syftet med utbyggnaden är att få plats med 

fler elever, eventuellt i A-form eftersom klasserna idag är i största laget. Rektor 

Anna förtydligade att utbyggnaden är för att få plats med den verksamhet 

skolan har idag genom att förhoppningsvis möjliggöra för mer undervisning i 

halvklass, bättre läromedelsförvaring samt fler grupprum. Även funktioner som 

administratör, rektor, kurator, speciallärare och elevhälsa, som idag delar plats, 

skulle behöva fler rum för att kunna fungera optimalt. 

8. Medarbetarenkät för personalen 

Rektor Anna presenterade resultaten av den genomförda personalenkäten som 

visade på goda siffror inom alla områden för Ullvi skola även om det så klart 

alltid finns saker som går att utveckla. 

9. Frågor att lyfta vidare 

Mötet önskade att frågan om att skapa förutsättningar för att i händelse av stort 

elevantal utöka till A-form i större klasser lyfts till politiken. 



 
 

10. Avslut och nästa möte 

Rektor Anna förklarade mötet för avslutat och hälsade oss välkomna till nästa 

Brukarråd torsdagen den 17/2 på plats på Ullvi skola. 

 


