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Bitte Henriksson 

bitte.henriksson@leksand.se 

Silva Christmann 

silva.christmann@leksand.se 

Minnesanteckningar  Brukarråd förskola och skola i Siljansnäs 

Datum: 15 april 2019 

Tid: 18:30 – 20:00 

Plats: Siljansnäs skola 

Ordförande: Bitte Henriksson, rektor 

Sekreterare: Silva Christmann, förskolechef 

Närvarande: Karin Qvicker politiker C, Arlene Andersson representant förskola, Christina Ekblom 

Danielsson representant skola 

Föräldrarepresentanter skola: Claes Gyll, Magnus Nilsson, Ing-Marie Olsén  

Föräldrarepresentanter förskola: Täpp Ida Dahlström, Ilona Baesch, Back Josefin Qvist, rektor Bitte 

Henriksson, förskolechef Silva Christmann 

Föregående minnesanteckningar:  

Minnesanteckningar från föregående möte gicks igenom och Karin Qvicker informerade om frågor 

som hon tagit med till utskottet: 

1. Angående elevrådets önskemål om att få mat som är lokalt producerad föreslår Karin att 

representant från kostenheten kan informera på ett föräldramöte eller elevrådsmöte. 

2. Angående verksamhetssystem för förskola, skola och fritids pågår ett upphandlingsprojekt som 

ska tillgodose informationsbehoven på ett bättre sätt än vi har idag.  

Nuläge:  

Förskola: Arbetet med litteraturprofileringen fortsätter – Alfonstemat kommer att avslutas under 

våren, en stor del av arbetet ställdes ut på biblioteket under vårsalongen. 

Skola: Grundskolans organisation har en kärv ekonomi och nyligen har de ekonomiska 

förutsättningarna ändrats och bygger på en tilldelad ram utifrån nyckeltal och en socioekonomisk 

faktor. För rektor blir det en stor utmaning att tänka om och organisera skolan med tilldelade medel.  

Skolans / förskolans planering 

Förskolan: 

Verksamhetsplan och kvalitetsarbete 

Silva presenterar förskolans övergripande kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplanen 2019. 

Stort fokusområde för 2019 är implementeringsarbetet av den nya läroplanen som gäller fr.o.m. 1/7. 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete utgår från den nya läroplanen. 
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Ändrad organisation till höstterminen 

Barnantalet på förskolan sjunker till hösten 2019 och även de kommande åren enligt statistiken 

inskrivna barn på förskolan och födda barn i Siljansnäsområdet. 2019 lämnar 21 barn förskolan – 4 

barn står i kö till hösten. Detta leder till att avdelningen Trollet som öppnade 2017 som tillfällig 

lösning kommer att stängas. Berörda vårdnadshavare kommer att få information på föräldramöte 

tisdag 16/4.  

Skolan: 

Skolans organisation för nästa läsår 19-20 kommer med nuvarande kända elevunderlag att bestå av 

åldershomogena klasser f-6. 

 

Nya lärare är rekryterade till f-klass och blivande åk 3. 

 

En utredning, med syfte att undersöka hur skolan kan skapa en organisation på mellanstadiet för att 

öka förutsättningarna för såväl elevernas kunskapsutveckling som personliga och sociala utveckling, 

har slutförts i samverkan mellan lärare på mellanstadiet och rektor. Utredningen har utmynnat i en 

modell där ämneslärare ges mer tid för undervisning och en kompletterande roll ”studiepedagog” 

som ges uppdrag att stödja elevernas personliga och sociala utveckling genom mentorstid, 

utvecklingssamtal, konfliktlösning, coachande samtal, klassråd mm. Rekrytering har påbörjats. 

 

Inkomna frågor:  

Skolan:  

En fråga har kommit in med undring om varför det finns saltkar i matsalen. Frågeställaren upplever 

att maten blir för salt om barnen får salta själva. Christina tar med frågan till köket. 

Förskola: 

1. Finns det möjligheter att göra något åt trafiksituationen vid Lissgårdens gård? Många bilar kör 

fort där. 

2. Lissgårdens staket är låg och låset av grinden lätt att öppna – Silva tar det med Leksands 

bostäder.  

3. Avlopp Lissgårdens gård, vattnet stannar och det finns en risk för barnen då det har blivit en stor 

pöl – Silva gör en akut anmälan till Leksands bostäder. 

4. Inbjudan till informationsmötet angående hösten kom med kort varsel – till nästa gång önskas 

lite längre framförhållning. 

Frågor som lyfts till politiken 

Karin tar med sig frågan om ökad trafiksäkerhet på Husåkersgattu invid Lissgården. 

Vid minnesanteckningarna: 

Silva Christmann, förskolechef 

Bitte Henriksson, rektor 


