
 
 

Minnesanteckningar brukarråd 
 

Gärde skola 

Datum: 2022-10-06 

Lokal: Gärde skola  

Tid: 17.00 -18.00 

Deltagare eller vårdnadshavare: 

Emma Lindberg 1 & 4, Johanna Schönning 5 & 6, Karin Daniels år 2 & 4, Patrik Björk 2 & 4, Per Lindberg lärarrepresentant, 
Christina Erlman biträdande rektor, Erika Hemptenmacher rektor. 
 

Dagordning: 

Information av rektor:  
 
Verksamhetens mål under läsåret. 
Språkutvecklande arbetssätt –  Läsfrämjande åtgärder 
   Skapa läsengagemang 
   Bibliotek 
 
Betyg och bedömning  Lgr 22  
 
Skapa pluggkultur  Normmedvetenhet 
   Tydlighet, förväntningar, återkoppling 
   Elevutvärdering 

 
Fritidshemmet – Påminner alla att lägga in sina tider för lovet. Svårt att planera lov och 
fritidsaktiviteter då det inte läggs in rätt tider för barnen under lov och studiedagar.  
Detta försvårar planeringen både kring aktiviteter samt personal och i slutändan kostar 
det pengar. Vi har sammanslagning vid lov för att kunna ha en bra verksamhet samt att 
inte ha sju skolor öppna då det blir en stor kostnad. Vi uppmanar alla att skriva in tider 
för sina barn i god tid för att underlätta för personalen. 
Fortbildning i samarbete med SISU Dalarna sker en rörelsesatsning tillsammans med 
fritidspersonalen. 
 
Läsning: Hur kan vi arbeta med läsning även hemma, tips från föräldrarna; Läsa varannan 
rad i böcker tillsammans, läsa för barnen de lyssnar. Plocka bort skärmar för att då blir 
valet lättare att ta fram en bok. Läsande förebilder är viktigt.  
 
Matsituationen vid lunch 
Vi har ställt frågan till kostenheten då det finns dagar då maten inte räcker. Vi har fått 
svar av dem att de arbetar med statistik och Gärde skola får mer mat skickat till sig än 



 
 

normvärdet. Det finns alltid mat att laga till om maten tar slut för den klass som äter sist. 
Vi behöver få till att alla äter enligt tallriksmodellen så att de även äter kolhydrater och 
grönsaker till sitt protein. Skolan upplever att det har blivit bättre, elever i de yngre 
klasser säger fortfarande hemma att de får lite mat. Ett förslag från föräldrarna är att 
någon delar ut maten i stället för att barnen tar själva samt ber barnen att äta upp den 
mat de tagit. En fråga som dök upp var om man kunde göra matlådor av den mat som 
blir över för att undvika svinn. 
 
Spolschema – rektorerna ger ett förslag på spolschema – lämnas till Emma Lindberg 
 
Café – Förslaget är att det anordnas café jämn vecka varannan fredag mellan kl. 14-
16:00. Representant för årskurs 6 tar med detta till föräldragruppen. 

 

 

 
Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? Ingen fråga tas vidare till politiken från dagens 

möte. 

 

• Till politiker och tjänstemän:  
 
 
 

Nästa möte: VT-23 

 


