
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Skola/Förskola: Gärde skola 

Datum: 190410 

Ordförande: Bitte Henriksson 

Sekreterare: Cecilia Blomqvist 

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: 

Bengt-Olov Bäck F-klass, Anna Ingmarsson klass 1, Johan Sundström klass 2, Staffan 

Malmkvist klass 3, Susanne Andersson klass 4, Marko Pulkkinen klass 6, Karin Andersson 

politiker, Cecilia Blomqvist lärare, Bitte Henriksson rektor 

  

Föregående minnesanteckningar 

Senaste protokoll presenteras utan vidare diskussioner. 

 

Information om nuläget rektor/förskolechef 

Kooperativt lärande 

Läraren Cecilia berättar om arbetssättet med kooperativt lärande. Vad kooperativt lärande 

innebär och vad skolan gör just nu samt siktar på i framtiden. Vilket bland annat handlar om 

en plan för utvecklandet av det kooperativa arbetet i alla skolans årskurser.  

Digitalisering 

Cecilia berättar även om arbetet med programmering på skolan. Just nu arbetar åk. 3-4 med 

robotarna Ozobot som tränar eleverna i programmering. Även åk 1-2 och 5-6 arbetar med 

olika teman där programmering med robotar ingår.  

Fritidsråd 

Bitte informerar om att elevrådet har fått igenom önskemålet om ett fritidsråd där 

elevrepresentanter kan driva och diskutera frågor som rör fritids.  

 

Inkomna föräldrafrågor 

1. Vilka rutiner finns när det krånglar för bussar till/från Insjön för elever som läser 

praktiska ämnen där?  

Bitte informerar om rutiner när det gäller bussarna är att personal på Gärde skola 

ringer ett nummer till Dalatrafik.  

2. När blir skolavslutningen?  

Skolavslutningen sker 14 juni klockan 8.00.  



 
 

3. Hur är det med skolmaten? Får barnen äta så de blir mätta?  

Gärde skola har ett mottagningskök vilket innebär att antalet portioner beräknas på 

förhand och enligt tallriksmodellen. Det är en svår ekvation att få ihop och 

diskussioner har förts mellan skola och kostenheten. Eleverna ska kunna äta sig 

mätta men det innebär även att eleverna fortsätter att testa och äta enligt 

tallriksmodellen.  

 

Verksamhetsplan/mål/budget 

Budgeten för nästkommande läsår blir cirka 500 000 kronor lägre än rektor önskat. Det 
innebär utmaningar, framför allt när det gäller tjänster och övriga resurser för skolan.  
Mötet diskuterar utmaningen för fritidshemmet när endast legitimerade lärare för 
fritidshemmet eller fritidspedagoger kan få anställning tillsvidare. Det är brist på 
fritidspedagoger och skolans enda fritidspedagog går i pension till sommaren. Personal som 
redan är anställda tillsvidare kommer inte att sägas upp eller omplaceras. 
 
Mötet diskuterar även hur Leksands kommun kan göra läraryrket attraktivt så fler vill bli 
lärare och hur fler ska välja att arbeta i vår kommun.  
 

Arbetsmiljö 

En fysisk skyddsrond har nyligen genomförts på skolan. Den visar behov av åtgärder vad 
gäller fastigheten som gäller t ex inomhustemperatur, luftkvalitet på övervåningen, stickiga 
golv samt tillgänglighet till övervåningen. Behoven anmäls till Leksandsbostäder.  
Skyddsronden visar också behov av förbättringar av arbetsbord och stolar för personal. 
Behoven utreds och planering för anskaffning görs av verksamheten. 

 

Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

Till politikerna 

Karin tar med sig frågan om hur planen ser ut för rekrytering av lärare till skola och 

fritidshem i kommunen och hur behoven kan tillgodoses. 

 

Övriga frågor 

Vi fortsätter ett allmänt samtal och diskuterar skärmtid samt digitaliseringen för barn och 
ungdomar.  

 

Nästa möte  

2 oktober 2019 kl 18:30  

 


