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Kommentarer på föregående mötesanteckningar:
Ingen av skolorna i Uppsala kommun fick statsbidrag för hälsofrämjande skolutvecklingsarbete,
sålunda inte Årsta och Ångelsta heller, trots personalens snabba ansökningsinsats.
Föräldraföreningen kan komma att fortsätta. Några intresserade föräldrar har hört av sig efter
beskedet att föreningen ska läggas ned.

Frågor från elevrådet:
Inga representanter från elevrådet var närvarande på mötet. Carina meddelade att de kommer nästa
gång och informerade istället om elevrådets dag som hålls dagen efter skolrådets möte. De båda
elevråden har planerat dagen tillsammans med lärare och biträdande rektorerna.

Frågor från föräldrar:
a) Frågan om skolskjutsen från Lindbacken fortsätter och det har inkommit flera frågor från
föräldrarna i området. Carina meddelar att hon noga följer utvecklingen. Hennes uppfattning
är att skolskjutsen fungerar bättre, men att det fortfarande är många små barn som åker.
Skolrådet informeras om ett par incidenter som har inträffat och Carina berättar att skolan
har skärpt rutinerna och att föräldrarna tydligare måste meddela vilka dagar som barnen ska
åka med bussen efter skolan. Hon berättar även att kommunen ska ta fram en kris‐ och
beredskapsplan vad gäller skolskjutsen och att skolledningen ska ta ett större grepp om
frågan inför höstterminen. Frågan om när Lindbackens skola egentligen kommer att vara klar
kommer också upp och här finns inga besked att ge. Inflyttning är planerad till höstterminen
2018, men tills det är klart så kommer modulerna att vara kvar på Årstaskolan.
b) Fråga om hur läget är på Palmbladskolan, som är områdets nya högstadieskola (gamla GUC).
Även 6‐orna går där. På skolan finns ca 300 elever. Här finns också en Lysa‐mottagning för
nyanlända flyktingungdomar. Viss oro och ryktesspridning ska ha förekommit mellan
ungdomarna. Bristen på uppehållsytor inne och ute uppges vara en del av problemet. Kritik
framförs även mot bristen på skåp och undermåliga idrottslokaler. Skolrådet får besked om
att man är medvetna om problemen men att man arbetar med dem och att en
hemkunskapssal och en träslöjdssal just nu förbereds.

Information från verksamheten:












Carina berättar att skolorna har startat läxhjälp och sökt statsbidrag för detta. Åk 3‐5
kommer att erbjudas läxhjälp efter skoltid och åk 1‐2 kommer att kunna få hjälp med läxorna
på fritids.
Numera serveras frukost på fritids för de barn som kommer tidigt. Frukosttiden är 6.30‐7.00.
I skolvalet till förskoleklass har Årstaskolan 63 sökande, Ångelstaskolan 53 sökande och
Lindbacken har 49 sökande. Syskonförtur är återinfört i kommunen. Skolvalet ska vara klart 1
mars. Senast i maj ska rekryteringarna av personal inför hösten vara klara. Totalt fördelar sig
elevantalet mellan skolorna så här: Årstaskolan: 402, Ångelsta: 323 och Linbacken: 81.
Skolorna har även sökt statsbidrag för en kuratorstjänst. Tjänsten är utlyst på 50 % som ska
delas mellan Årsta och Ångelsta.
Elevhälsoteamet samlas regelbundet tillsammans med skolornas specialpedagoger.
Vecka 12 kommer skolinspektionen till Årstaskolan under två dagar.
Båda skolorna kommer att hälsocertifieras i vår. Skolorna har hälsoombud och hälsogrupp.
Eleverna deltar i ett hälsoråd. Vi har under flera arbetat med ”hälsa” och enligt
hälsomatrisen så uppfyller nu båda skolorna de kriterier som krävs för att kunna certifieras.
Vi har haft hjälp av en hälsopedagog. Eleverna får bl a lära sig vikten av studiero, motion och
kost.
De stora organisationsförändringarna som har varit under de senaste åren, där ett nytt
högstadium har bildats och placeringen av Lindbackens elever på Årstaskola har satt igång en
process av att genomlysa verksamheten. Detta läsår är första gången Ångelsta – och
Årstaskolan endast har Förskoleklass t o m åk 5. En annan viktig fråga att tänka igenom är hur
skolan ska hantera att man nu har så många barn i de yngre åldrarna.

Frågan om skoldisco:
Skolrådet anser att 3:orna och 5:orna får fortsätta anordna disco tills vidare. Nästa år kommer 3:orna
inte att splittras. 5:orna ska ha förtur att ordna på hösten så att de hinner åka på klassresa för
pengarna de får in. Skolrådet bör sätta upp enkla förhållningsregler vad gäller discon. T.ex. ljudnivå,
ljus, val av musik. Det är också viktigt att påpeka att godis och fika inte får innehålla nötter.

Nästa möte hålls 4 april på Ångelstaskolan 19‐21.

