
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Skola/Förskola: Förskola och skola i Siljansnäs 

Datum: 18 februari 2019 

Ordförande: förskolechef Silva Christmann 

Sekreterare: rektor Bitte Henriksson 

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Karin Qvicker, politiker; Christina Ekblom Danielsson, 

fritidspedagog skola; Back Josefin Qvist föräldrarepresentant Lissgården; Elin Sved, 

föräldrarepresentant f-klass; Livet Nord, föräldrarepresentant Trollet; Claes Gyll, 

föräldrarepresentant åk 3, Evelina Jons Sjögren, föräldrarepresentant åk 1; Andreas Holmström, 

föräldrarepresentant förskolan; Erica Edlund, föräldrarepresentant förskolan; Arlene Andersson 

förskollärare Igelkotten 

  

Föregående minnesanteckningar 
Protokollet från senaste brukarrådet 15 oktober 2018 gicks igenom utan synpunkter. På frågan som 
fanns som medskick till politiker om ”Hur löser kommunen den snabba tillväxten angående 
förskoleplatser? Är det tänkt att bygga fler förskolor än Myran? Vilka planer finns det? ” svarade 
Karin Qvicker att frågan utreds men inga beslut finns ännu. 

 

Information om nuläget förskolan 

Silva informerade om förskolans organisation i Leksand och hur antalet barn i förskolan ökar för varje 

månad och vilka konsekvenser det för med sig. I oktober 2018 var 493 barn inskriva och i januari 

2019 hade barnantalet ökat till 523. Fyra tillfälliga lokallösningar har tagits i bruk i avvaktan på att 

förskolan Myran blir färdigbyggd och Pelikanen renoverad. Det finns en prognos för hur barnantalet 

utvecklas under de kommande åren men det är svårt att bedöma hur den kommer att stämma med 

verkligheten.   

 

Förskolans systematiska utvecklingsarbete: 

Årshjulet för förskolan följer kalenderåret och nyligen har arbetet presenterats för utskottet Lärande 

och stöd och Silva visade även brukarrådet presentationen. 

 

Följande fokusområden är prioriterade under året: 

1. Utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning 

2. Utveckla arbetet för diskriminering och kränkande behandling 

3. Digitalisering. Det finns tillgänglig utrustning, lärplattor, skärmar och blue bots, att arbeta med i 

förskolan. Arbetet inriktas under året på att utveckla arbetssätt för att använda möjligheterna med 

digitalisering. 

 

Information om nuläget skolan 

Elevrådet 



 
 
Christina rapporterade om de senaste mötena med elevrådet. Varje klass har valda representanter 

med i elevrådet och i klasserna hålls klassråd där frågor som berör hela skolan tas med av 

representanterna till elevrådet.  

Under elevrådsmötet i december fanns representanter från kostenheten med för att svara på 

elevernas frågor. Eleverna har önskemål om att få mat som är lokalt producerad. På frågan om varför 

eleverna inte får bröd från Leksandsbröd kom samtalet att handla om upphandling och avtal som 

inte är så lätt för eleverna att förstå.  

Eleverna önskade få vinägrett till salladen och det önskemålet kunde tillgodoses redan från 

nästkommande dag. 

Under elevrådsmötet i januari behandlades bland annat frågor om fotbollsregler på skolgården, 

önskemål om Nobelfest med prisutdelning och festlig måltid samt önskemål om större uteförråd. 

Önskemålen tas om hand och adresseras för fortsatt utredning och genomförande. 

 

Läget på skolan och eventuell förändring av den inre organisationen 

Bitte informerade om att representanter från de nytillträdda politikerna, Thomas Bergsten och Mats 

Aspemo, i utskottet Lärande och stöd har varit på besök för att bilda sig en uppfattning om skolan 

utifrån den presenterade grundskoleutredningen. Vid besöket informerade Bitte om det pågående 

arbetet i skolan utifrån verksamhetsplanen för skola och fritids, samt likabehandlingsplanen och 

arbetsmiljöplanen och visade nu även brukarrådet bilderna.  

Politikerna fick även information om skolans utmaningar. 

Skolan står inför utmaningen att kunna rekrytera lärare i spåren av nationell lärarbrist. Lärarnas roll i 

skolan är mycket viktig för att eleverna ska kunna utvecklas och lära och det finns krav på att de ska 

vara behöriga och ha legitimation för de ämnen som de undervisar i. På Siljansnäs skola är de flesta 

lärarna behöriga och legitimerade och ambitionen är att skapa goda förutsättningar för dem att 

utföra sitt arbete så att de vill arbeta kvar på skolan.  

På skolan utreds för närvarande en förändring av den inre organisationen i arbetslaget på 

mellanstadiet med syfte att öka kvaliteten i undervisningen samt i arbetet med att stödja elever i 

personlig och social utveckling. Förändringen i organisationen inom budgetramen skulle innebära en 

komplettering i arbetslaget med en ny roll med uppgift att bland annat coacha eleverna i deras 

sociala och personliga utveckling, vara kontaktperson för föräldrar och genomföra utvecklingssamtal. 

Med en sådan kompletterande roll skulle lärare kunna fokusera mer på sitt undervisningsuppdrag. 

Bitte önskade få föräldrars synpunkter på en sådan möjlig förändring. Föräldrar framförde positiva 

kommentarer som ”nödvändig förändring”, ”bra förslag”, ”idag har vi synpunkter som vi inte för 

fram för vi vill inte öka lärares arbetsbörda”, ”lättare att föra fram synpunkter till en neutral person”. 

Inga negativa synpunkter framfördes. 

Lärare och rektor genomför en riskanalys under veckan och beslut om förändringen fattas efter 

sportlovet. 

 

Pågående filmprojekt 

Christina informerade om ett filmprojekt i klass fem som genomförs med stöd av Allmänna 

arvsfonden. En filmpedagog, Eva Sjöblom, leder arbetet och eleverna har olika arbetsuppgifter 

framför och bakom kameran. Filmen baseras på ”Barnen från Frostmofjället” och 



 
 
undervisningsämnen som svenska, bild och historia ingår i projektet. Mot slutet av vårterminen blir 

det premiärvisning. 

 

Inkomna frågor 

Representant 

En grupp ”föräldrar för Leksands framtid” som består av föräldrar från olika skolor efterfrågar 

representanter även från Siljansnäs skola. Gruppen uppstod i tomrummet efter storbrukarrådet som 

fanns under den period som grundskoleutredningen pågick. Gruppen kommunicerar i en grupp på 

messenger och träffas även IRL (in real life) i syfte att utreda frågor och föra fram olika förslag till 

politiker. Brukarrådets föräldrarepresentanter tar med sig frågan om representanter till gruppen till 

sina respektive klassföräldrar och Elin Sved är kontaktlänk till gruppen föräldrar för Leksands framtid. 

 

Systemfråga 

Claes Gyll undrar om skolans system Infomentor och Fritidswebben kan integreras till ett och samma 

system. Idag ska föräldrar med barn i båda verksamheterna anmäla frånvaro i två olika system. Detta 

upplevs krångligt. 

 

Kommunikation 

Föräldrar i förskolan framför önskemål om att återkommande och ibland överlappande skriftliga 

uppmaningar från förskolan till föräldrar, som att hålla barnen hemma när de är sjuka för att inte 

sprida smitta och för att hålla sina inlagda tider i webben, riktas till berörda föräldrar istället för att 

sprida dem allmänt. Föräldrar känner sig ifrågasatta och undrande över om de har gjort något 

felaktigt. 

 

Frågor som lyfts till utskottet:  

Karin Qvicker tar med sig följande frågor till politiken: 

Förslag till utskottet om att representant från kostenheten kan informera om livsmedelsavtal om på 

ett möte. 

Upphandling av ett integrerat system för skola och fritids. 

Hur kan information till föräldrar göras på ett bättre sätt? 

Filmprojekt i skolan. 

Förändring av inre organisation i skolan. 

 

Nästa möte: 

15 april kl 18.30 på samma plats i konferensrummet i Siljansnäs skola. 

Claes framförde önskemål om att gruppen då delas i en förskolegrupp och en skolgrupp efter en 

gemensam inledning. 


