
Brukarråd Tällbergs skola 

Protokoll 221004 

Närvarande: Representant från utbildningsutskottet: Rose-Marie Svanborg,  fritidspedagog – Robin 

Unger, Rektor Anna Witasp, Kristina Mildvind förskoleklass, Vårdnadshavare: Carl Ydringer, Elina 

Bodin Hansen, Alison Hampshire, Linda Axelsson , Annika Wikholm och Katrin Påhlsson (vid 

protokollet) 

 

Rektor går igenom föregående protokoll.  

- Vägfrågan är inte löst. Oklar status i nuläget. Frågan är mellan trafikverket och kommunen. 

Skrivelser har gjorts.  

- Skolinspektionen – rapport finns att ta del av på skolinspektionens sida.  

Rektor visar dagordning. 

Elevantal är nu 108 st elever. Tre elever tillkommer till vårterminen. Det är fullt på skolan utifrån 

lokalbrist och pedagogisk situation. Skolan söker lärare med förhoppning om anställning till 

vårterminen. Rekryteringsläget är svårt men det finns några sökande.  

Prognosen för år 23-24: 110 elever, 24-25: 115-120 st elever.  

A-form är renodlad årskurs, B-form är blandade årskurser, ex. 3-4. Elevantalet varierar över år och 

det är ett pusslande. Kommunen måste erbjuda skolplatser, men just nu finns det ont om platser i 

hela kommunen. Det har lämnats förslag till beslutsfattare att utöka Tällberg skolas budget och 

skollokaler för att möte inflyttande elever och ökade elevkullar.  

Information:  

höstlov har sedan två år tillbaka bytt namn och heter nu läslov.  

Trafiksituationen: vissa delar är trafikverket, andra kommunen och vissa delar är rektorsansvar. Lilla 

personalparkeringen är trång och i nuläget blockeras utrymningsvägen. Många av skolans 

vårdnadshavare använder förskolans avlämningsplats, vilket inte räcker till. Ibland parkeras även på 

buss-fickan. Det finns behov av bättre avlämningsplats. Trafikverket har sagt ja i samarbete med 

kommunen att göra en gång- och cykelväg förbi skolan mot Gyllene hornet. Laknäs-Östanhols 

byförening och Plintsberg har varit behjälpliga i att göra skrivelser. Rektor, Pauline och Lars ska 

tillsammans med Leksandsbostäder se över situationen för hämtning och lämning, vilket också 

måste tas med i beaktande vid eventuell utbyggnad.  

Rörelsesatsning i skolan – riksidrottsförbundet. Tällbergs skola är aktuella för projekt i samband med 

svenska skidförbundet. De kommer göra en skicross-bana och bidra med alpin utrustning.  

Information från de olika klasserna. Kristina berättar om F-klass verksamhet. Barnen har b.la. gjort 

tryck på personlig kudde som de får använda vid vila/högläsning. För de övriga klasserna läser rektor 

upp från klasslärarnas sammanfattningar, samt information från ämnena bild och slöjd.  

Information från fritidshemmet: Alla på snö- samarbete med Leksands gymnasium och Svenska 

skidförbundet och Rörelsesatsning kommer fortsätta även detta läsår. Fritids utgår från ett årshjul 

med teman. Nu under oktober blir temat natur och samhälle.  



Inkomna föräldrafrågor. Tidigare brukarråds protokoll finns på kommunens hemsida. Eller ta 

kontakt med skolans rektor.  

Fritids – 59 inskrivna barn. Det är ungefär utifrån planeringen/beräkningen. Personalstyrkan har 

utökats detta läsår, så bemanningen är god på Tällbergs skola. Fritids har arbetat in ett nytt 

arbetssätt där barnen är indelade i olika grupper (kallas frukter). De är 9 grupper, det finns inne-

stationer med pyssel och uteaktiviteter för andra grupper. Det är mycket mer grupptänk utifrån att 

det inte är möjligt att ha alla inne samtidigt. Om alla behöver vara inne så används fler klassrum 

eftersom alla inte ryms samtidigt i fritids lokaler. Det finns schema för fritidsaktiviteterna, vilka rullar 

veckovis. Personalen arbetar med att ytterligare etablera vilostunder för att få till nedvarvning under 

dagen.  

Inkomna föräldrafrågor: 

Frågor vad som gäller kring de ipads som finns på fritids. De barn som går längre under dagen kan 

ibland få använda dem mot slutet. De kan generellt användas för att bygga mönster till pärlplattor 

m.m. Fråga finns om exempelvis youtube är tillåtet och i vilken mån personalen har uppsikt över vad 

som tittas på. Det är samma regler för hela grundskolan, så vad som barnen kan ha tillgång till är en 

kommunövergripande fråga. Från årskurs 2 har eleverna egna chromebooks. Youtube används 

främst när vi letar motiv eller inspiration inför pyssel. För att vila kan vissa elever och i dialog med 

berörda vårdnadshavare (anpassningar och särskilt stöd) få titta på film i slutet av fritidstiden. Då är 

det tex UR eller svt-barn som vi använder för detta ändamål.  

Trafiksituationen: rädsla finns för olyckor. Förskolans grind är ibland öppen och barn som går där 

bilar åker är en säkerhetsrisk. Hur ser planen ut från kommunens sida att skapa bättre och säkrare 

förutsättningar att hämta och lämna barn vid Tällbergs skola? 

Mail till vårdnadshavare via infomentor. Funkar det? Svar: Det kan vara en viss fördröjning pga av 

underhåll just nu.  

Skolmaten. Vegetariskt alternativ, möjlighet till alla? Är möjligt på andra skolor i samma kommun 

som har samma kostenhet. Linnéa Wahl (?)på kostenheten skulle utreda frågan. Kommunikation – 

andra tjänstemän. Rektor tar vidare frågorna då hon inte är beslutsfattare över skolmaten. 

Kostenheten har inte återkopplat utifrån tidigare redan genomförd förfrågan.  

På kommunens hemsida finns möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar/klagomål. Där måste 

ärenden hanteras utifrån kommunallagen. Då kan ärenden sorteras upp i hela kedjan av 

beslutsfattare. Det går också att tycka till anonymt.  

Frågor från elever: varför bjuds inte på kanelbullar på kanelbullens dag? Och våfflor på våffeldagen? 

Vi tar med oss synpunkterna för framtiden. Kanelbullens dag firades inte under skoltiden däremot 

hade vi kanelbullar på fritids under denna dag.  

Hockeysargen – finns inte ekonomi för ny satsning. Vårdnadshavare har en fb-grupp: skötsel 

Tällbergs arens, där det finns engagemang kring skottning och spolning. Det efterfrågas fler 

intresserade för att hjälpas åt mer. Om det inte finns ekonomi för ny sarg så kan man ändå jobba 

med en stor plan som inramas av bortskottad snö.  

 

 

 



 

Frågor till andra tjänstemän i kommunen: 

 

Skolmaten. Vegetariskt alternativ, möjlighet till alla? Är möjligt på andra skolor i samma kommun 

som har samma kostenhet. Linnéa Wahl (?)på kostenheten skulle utreda frågan. Kommunikation – 

andra tjänstemän. Rektor tar vidare frågorna då hon inte är beslutsfattare över skolmaten. 

Kostenheten har inte återkopplat utifrån tidigare redan genomförd förfrågan 

 

Trafiksituationen: rädsla finns för olyckor. Förskolans grind är ibland öppen och barn som går där 

bilar åker är en säkerhetsrisk. Hur ser planen ut från kommunens sida att skapa bättre och säkrare 

förutsättningar att hämta och lämna barn vid Tällbergs skola? 

 

 

Rektor avslutar mötet.  


