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Protokoll Brukarråd Siljansnäs skola och förskola 

 

Närvarande: Annica Sandy Hedin TF rektor, Silva Christman rektor, Karin 

Qvicker politiker Centerpartiet, Christina Ekblom Danielsson, personal 

Fritidspedagog, Stina Fudge förälder Rävlyan, Lina Andersson förälder 

Igelkotten, Magnus Nilsson förälder åk 3 och 6, Erika Edlund förälder 

Rävlyan och F-klass, Back Josefin Qvist förälder F-klass, Jenny Olander 

förälder åk 1, Claes Gyll förälder åk 2, Snezhana Källman, personal 

Blåkulla, förälder åk 5.  

 

1. Alla hälsande välkomna och presenterades för varandra 

2. Dagordningen godkändes 

3. Rektorerna gick igenom verksamheternas prioriterade områden. 

Verksamhetsplanerna finns att läsa på hemsidan. 

Rektorerna informerade om verksamhetsförändringar.  

4. Rektorerna informerade kring budget. Läget är tufft speciellt på 

förskolan med stora barngrupper men ekonomin är i balans i nuläget. 

Föräldrar upplever också att läget på förskolan är pressat. Det är 

mycket svårt att få vikarier till Siljansnäs både för förskolan och 

skolan. Politiken är medveten om läget och tar upp det vidare till 

utskottet. Skolans budget går också ihop i nuläget trots ojämna 

klasser. 

5. Rektor för skolan gick igenom resultatet för trygghetsenkäten som 

gjorts av eleverna på skolan. De flesta elever trivs och är trygga. 

Personalen och skolledning kommer att jobba med de områden och 

saker som har fått lägre resultat på trygghetsankäten. 

6. Christina redogjorde för hur elevrådet har arbetat och vilka frågor 

som kommit upp där. Eleverna är med och utvecklar undervisnignen 

tex med Siljansnäs Nobelpris. Elevrådet pratar också om hur skolans 

regler ska hållas hur man ska jobba för att det ska bli bra för alla vid 

tex rutanspel på raster. 
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7. Christina tar upp problemet med mobiltelefoner och hur skolan skulle 

vilja ha detta. Skolan önskar att inga elever i F-3 har med 

mobiltelefoner till skolan då förvaringen är ett problem för 

personalen. I åk 4-6 lämnar eleverna in telefonerna till 

studiepedagogen varje morgon och återfår dem efter skoldagen. En 

del elever kommer tidigt på morgonen och hinner då surfa runt på 

telefonerna och personalen upplever att de har svårt att hålla koll på 

vad eleverna gör. Ett förslag från personalen är att mobilförbudet 

gäller från det att man kommer till skolan. 

8. En övrig fråga om tillsynen efter F-klass har inkommit. Personalen 

har sett över sina rutiner så att tillsynen är löst från och med 

onsdagen. 

9. Staket är trasigt på skolgården och behöver anmälas till LB igen. 

10. Karin Qvicker tar upp frågan om sammanslagning av förskola och 

fritidshem under julen. Skolan har sammanslaget fritidshem på 

Sammilsdalskolan under jullovet. Förskolan har ännu inte tagit beslut 

i frågan utan återkommer. 

11. Vi diskuterar hur brukarrådet ska bli mer aktivt och hur man kan 

förbättra detta. 

- Mindre information och mer dialog och diskussion kring 

intressanta frågor som rör både hemmet och skolan tex kring 

mobilanvändandet. 

- Föräldrar upplever att återkopplingen ibland är dåligt tex om en 

fråga gått vidare till politiken så får de inte alltid återkoppling 

kring vad som sker i ärendet. 

12. Mötet avslutas 
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