
Protokoll Brukarråd Ullvi skola 13/10 2022 

Närvarande: Per Rönnegård, Peter Cottino (via telefon), Charlotte Nises, Marieke Versijde, 

Ulrika Sundqvist, Ulrica Elisson Grane, Mia Sjöberg, 

 

- Genomgång av föregående protokoll (17/2 -22).  

(Inget svar än från politikerna angående önskemål om mer pengar för simundervisning.) 

 

- Aktuell information 

Antal elever i dag: 86. Prognos läsåret 23-24: ca 84 st.  

En del mindre byggprojekt under höstlovet utifrån önskemål från elevrådet. 

Ny speciallärare: Mimmi Karlsson, arbetar tisd, onsd, torsd. (mimmi.karlsson@leksand.se) 

Mimmi ger också studiestöd på givna tider för respektive klass. 

Skoltempen (enkät om trygghet och studiero) genomförs i all klasser och arbetas med inom 

kollegiet under studiedagar, 

Kommungemensamt fritids under julledighetn: 27/12-5/1. 

Fritids öppet som vanligt på höstlovet v 44. 

 

FRITIDS 

- Info från fritids. Tre teman nu: skogsutflykter, experiment, idrott. Möjlighet till avslappning 

finns varje dag med ljudbok. 

 

- Gemensamt läsprojekt. Extra fokus på läsning nu. Synliggöra mer för varandra vad vi läser 

(se uppsatta planscher t ex för gemensam läsning, men också personalens läsning) 

 

-Skolvalet. (Barnen bildade egna partier och skapade partiprogram, valaffischer m.m.)  

 

-Idrottens dag.  

 

INFO FRÅN DE OLIKA KLASSERNA 

-F-klass (Mönster i matte, bokstavsarbete i svenska,  

 

-1-2:an. Utedagar. Jobbar med jord just nu. 

 

-3:or SO FN. NO: natrurtyper. Ma:multiplikation, SV Läsa filmen Hugo Cabret (jämförande 

analyser), Eng: Hör- och läsförståelsetester. 

 

- 4:or: SO, barnkonventioner, läs-och skrivtester, muliplikationm naturtyer 

 

-5-6:or. Beskrivande texter, Fysik, helt digitalt med matte,  

 

mailto:mimmi.karlsson@leksand.se


Bidl åk 3-6: mjölbatik. 

SLöjd 3-6. Mjuka material i textil. Bl.a. superhjältar i träslöjd. 

FÖRÄLDRAFRÅGOR 

- Trafiksituationen. Farligt med övergången (höga hastigheter). Frågan tas upp med övriga 

tjänstemän igen. När det gäller Trafikverket kan vi bara uppmuntra alla föräldrar att 

efterlysa säkrande åtgärder hos dem. (Kommunen har tidigare efterlyst det hos Trafikverket 

utan resultat.) Engagera gärna medier.  

- Höstens aktivitet för föräldrar och elever mycket uppskattad, gärna fler sådana! 

 

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET: 

Verksamhetsplanernas fokusområden 

Fritids: läroplanskoppling och närmiljö 

Skola: språkutvecklande undervisning, normmedvetet förhållningssätt (ökade skilnader i 

studieresultat mellan pojkar och flickor som finns på riksnivå, kan ses även på Ullvi skola), 

utmanande undervisning (t ex olika “levels”, synliggöra de olika nivåerna man kan svara på r 

ex). 

 

Budget 

Budgetram 7 768 000 (2022) 

- - Just nu ligger vj på minus 28 000. Delvis pga utflytt och liten f-klass, 

 

ARBETSMILJÖ 

Motivation, ledning, styrning mycket höga värden (nästan 5 av 5). 

Återhämtning och energi lägre (under 3) 

Undersökningen har lett till en ny arbetsmiljöplan. 

 

FRÅGOR SOM SKA TAS VIDARE TILL ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN I KOMMUNEN 

-Se ovan om trafiksituationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


