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Brukarråd Sammilsdalskolan den 11 oktober 2022 
Närvarande från skolan: Johan Nilsson, rektor, Marit Andersson, bitr. rektor, Erik Hartwig, bitr. rektor 

och Malin Nordfeldt lärare F-3 

Närvarande föräldrar: Catarina Gärtner, 8f, Emma Gärdsback, 7c, Linda Alfredsson, 8f, Daniel Hedén, 

8a, Abdullah, Hallak, F-klass, åk 3 och åk 3, Johanna Rylander, 7b, Stefan Wiklund, åk1, Sussi 

Andersson, 8a. Therese Fäldt,  

Aktuellt: 

Skolgården 
Efter att paviljongen byggdes har en del av skolgården försvunnit. I dagsläget har det bildats en grupp 

som kommer att planera för att förbättra skolgården. Gruppen består av personal på skolan och 

fritids som tillsammans med nämndsordförande, representant från Leksandsbostäder och en 

skolgårdsutvecklare ska forma en förbättrad skolgård. Vissa saker kommer att jobbas med under 

höstlovet lovet men det kommer att utarbetas en plan för skolgården på längre sikt. Inom den 

närmaste tiden kommer det att sättas upp en kompisgunga och en gagarink. Syftet med planeringen 

är att utnyttja så mycket som möjligt av den skolgård vi har. Det som redan är gjort är att vi köpt in 

en del portabla lösningar som basketkorgar, innebandymål.  Nya saker på skolgården läggs ut på 

skolans Instagramkonto, se nedan 

 

 

Lokaler 
Ny sporthall har tagits i bruk. Till stor del använder vi på grundskolan den gamla hallen som bas och 

gymnasiet använder den nya hallen. Vid vissa tillfällen byter vi hallar med varandra utifrån vilken 

aktivitet som pågår. En stor förändring är att antalet omklädningsrum är fler det ger oss möjlighet att 

erbjuda elever mer enskildhet i samband med omklädning.  

Paviljongen 
Används som bas för åk 9 och för en del språkval. Lokalerna är rymliga och tillgången till grupprum 

och toaletter är stort. I dagsläget har vi problem med inomhusklimatet. Temperaturen varierar från 

alltför kallt till för varmt. En del eluttag fungerar inte. En del förbättringar och justeringar vad gäller 

låsning på toaletter och vattentillförsel är under arbete och andra saker är på gång.  
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Inkomna föräldrafrågor 
Hur får vi fler att engagera och locka fler föräldrar till brukarråd? En idé – att dela upp sig stadievis. Är 

det en ide att utse representanter – de har till uppgift att fiska upp frågor från övriga föräldrar.  

Instagramkontot – hur man hittar det. Se ovan 

Politisk fadder till Sammilsdalskolan. Birgitta Dahlin. 

Mötets deltagare ställde sig bakom att fortsätta med digitala möten.  

Förra årets arbetsmiljö som upplevdes tung har förbättrats. Framför allt att vi har större ytor att röra 

oss på i idrottshallarna och i stora skolan med paviljongen. Rektor berättar att vi har en hel del 

problem med förstörelse, av olika slag: klotter, stoj som leder till att saker går sönder. Material som 

förstörs och saker som kommer bort. Stor eloge till mentorer som skickar hem tydlig och rak 

information om vad som händer i skolan och vad som förväntas av föräldrar.  

Skolan har stora problem med att hanteringen av Cromebooks är vårdslös. 

Idé att äldre elever instruerar yngre elever i hur man hanterar biljardbordet.  

Ska vi införa ett pantsystem för att låna biljardköer eller annat material? 

Vårt mobilförbud har lett till en del av det ökade stojet och ljudnivån i korridorer och andra 

uppehållsytor. Mobilförbudet är bra, lektionerna störs i princip aldrig av mobiltelefoner, så det 

behöver vi har kvar.  

 

Nästa brukarråd den 14 mars kl 17:30, digital inbjudan kommer 

 

Vi tackar intresserade föräldrar för deltagande och för bra input.  


