
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 
Skola: Siljansnäs 

Datum: 27 september 2022 

Ordförande: Bitte Henriksson 

Sekreterare: Christina Ekblom Danielsson och Bitte Henriksson  

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Vårdnadshavare: Stina Fudge och Jenny Olander, 

förskoleklassen; Anna Back och Erica Edlund, årskurs 1; Lovisa Tirus och Ilona Baesch, årskurs 2; Sara 

Bäck, årskurs 3; Jan-Erik Grenlund, årskurs 4; Magnus Nilsson, årskurs 6 som även företrädde Claes 

Gyll, årskurs 5; politisk representant utskottet: Karin Qvicker; Christina Ekblom Danielsson, 

skolrepresentant samt Bitte Henriksson, rektor. 

 

Presentation   

Bitte öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det digitala mötet. Samtliga deltagare 

presenterade sig. Christina, Karin och Bitte fanns på plats i skolan. 

 

Information om nuläget rektor 

En presentation med fakta kring skolan visades och Bitte 

informerade om att hon jobbar vidare fram till att en ny rektor 

finns på plats någon gång under vårterminen. Den planerade 

pensionen har skjutits fram och för närvarande pågår ett 

skolledningsarbete för att skapa en heltidstjänst som rektor för 

att göra tjänsten attraktiv att söka.  

 

Vi vill främja hälsa och lärande 

På skolan har vi påbörjat en rörelsesatsning för att bli bättre på att främja elevernas hälsa och 

lärande i samverkan med Riksidrottsförbundet-SISU i Dalarna. Vi vet att rörelseaktiviteter gör skillnad 

för elevernas förmåga till koncentration, uthållighet och lärande och har genomfört en nulägesanalys 

som visar att eleverna är aktiva och rör sig en hel del på rasterna. Vi har en fantastisk skolgård med 

stora ytor där eleverna kan ägna sig åt olika aktiviteter men vi ser att vi kan bli ännu bättre och har 

nu gjort en handlingsplan som bland annat innehåller utbildningar för pedagoger. Handlingsplanen är 

långsiktig och vi är i gott sällskap med ca 120 andra skolor i Dalarna. Genom samverkan med RF-SISU 

får vi tillgång till inspiration, material och erfarenhetsutbyte. Vi kan även få mer kontakter med lokala 

idrottsföreningar som kan få ekonomiskt bidrag för samarbete med skolan.  

                    
                  

                        

                      

                   

            

                   

 



 
 
Skoltempen 

När det gått några veckor av höstterminen undersöker vi varje år hur eleverna känner sig när de är i 

skolan genom ”skoltempen”. Eleverna i årskurserna 2-6 svarar anonymt på en digital enkät och 

genom lärares samtal med föräldrar och elever i förskoleklassen och årskurs 1 får vi veta hur de 

känner sig. När vi samlat resultaten analyserar vi hur väl vi lyckas skapa en trygg skola för alla elever. 

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och känna att de kan vända sig till en vuxen om kan ge stöd 

och hjälp om det behövs. Trygghet och lärande går hand i hand! 

På mötet visades årets resultat som kan sammanfattas i att eleverna i mycket hög grad känner sig 

trygga i skolan men om du som är förälder märker att ditt barn känner sig nedstämd eller orolig, 

tveka inte att ta kontakt med lärare, mentor, skolkurator, skolsköterska eller rektor. 

 

Elevinflytande och demokrati (Christina informerar) 

I varje klass finns ett klassråd då eleverna för fram synpunkter, förslag och diskuterar angelägna 

frågor. 1 g/månad träffas representanter från varje klass i elevrådet som leds av Christina. Under 

höstterminen deltar ännu inte representanter från förskoleklassen. Varje elevrådsmöte har ett tema 

som dryftas i klassrådet före mötet så att klassens representanter kan ha med sig synpunkter, frågor 

och förslag från sin klass. 

Läsårets första tema handlade om kränkningar och eleverna berättar på elevrådet om hur de tänker 

om vad kränkningar är och ger exempel som: Att vara dum. Att man behöver inte alltid säga vad man 

tycker och tänker, ifall det gör någon ledsen eller arg. När man gör något mot någon, som den inte 

tycker om, t.ex. slåss. När någon fortsätter att göra något, fast den andre har sagt STOPP!....eller 

NEJ!!! Christina går igenom skolans plan mot kränkande behandling med eleverna och de får 

konkretiseringar av vad den betyder och innebär.  

Christina bad föräldrarna på mötet att komma med förslag på teman till elevrådet och hon har nu 

tagit emot förslaget ”Lika och olika” som kommer att behandlas på ett kommande möte. 

 

Övriga frågor 

Karin Qvicker informerar om pågående politiska frågor i utskottet som handlar om tex elevhälsa, 

Ukraina och baracker på Sammilsdal. Hon berättar också att det kan vara sista gången hon är med 

som politisk representant på brukarrådet, eftersom Centerpartiet, som Karin representerar, kommer 

att ha färre representanter i utskottet nu efter valet. 

Föräldrar tycker att det fungerar bra med digitala brukarråd och vill gärna fortsätta att ha sådana, 

men ser också att det kan bli bättre samtal om man träffas fysiskt. De säger att de överlåter till skolan 

att bjuda in till ett digitalt eller fysiskt möte i vår. 



 
 
 

Mötet avslutades med att gå igenom om någon av kvällens frågor ska lyftas uppåt i organisationen till 

förvaltning eller politiker. Vi kom fram till att ingen fråga behövde lyftas och Bitte tackade alla för 

engagemang och deltagande. 

 

Nästa möte med brukarrådet: 

Tisdag 14 mars kl 18 


