
      Skolråd Skyttorp skola 30/1 2017 
 

Närvarande vårdnadshavare: Jenny Loklint, åk.1, Annica Östling, F och åk.2, Ann-Christine 

Björklund, åk.3 Lisa Rubbetoft, åk.2 och 4-5, Jenny Tjernberg, åk 3. Skolpersonal: Åsa Geijstedt, 

lärare, Anna Hedberg, bitr.rektor, Katarina Östlund, rektor. 

Skolenkäten. Katarina presenterade resultaten gällande vårdnadshavarna från skolenkäten som 

Skolinspektionen gjorde under höstterminen. Statistik sammanställs endast om svaren överstiger 10 i 

antal så därför fick vi varken elevstatistik (åk.5 eleverna är 7 st.) eller statistik från lärarna (5st.).  

Resultaten ligger generellt över kommunens i snitt. På några punkter ligger Skyttorp skola under 

kommungenomsnittets. Det gäller t.ex. frågor om arbetsro och respekt för andra elever och 

skolpersonal. Alla resultat från Skolenkäten går att ta del av på www.skolinspektionen.se.  

Åsa berättade att arbete pågår dagligen att förbättra dessa punkter. I klasserna pågår arbeten som t.ex. 

5 tysta minuter varje lektion, tydligare arbetsscheman och att konsekvent träna på räcka upp handen 

istället för att prata rätt ut. Att respektera varandra tränas det också på dagligen och samtalas om t.ex. 

på värdegrundslektionerna. Förslag och goda idéer kom upp på från föräldrarna om hur man kan stärka 

och bygga upp respekt mot varandra. T.ex. kan man jobba mer med gruppkänslan, ha teambuilding-

övningar, göra mer saker tillsammans, t.ex. Olympiader.  När man åker på klassresa eller utflykt är det 

bättre idé att göra det i början på ett läsår.  Åsa berättar att en planering pågår om hur man kan arbeta i 

faddergrupper och därmed lära av de äldre eleverna, de aktiviteter som genomförts i blandade grupper 

äldre och yngre har varit mycket lyckade! 

Inläsningstjänst. Alla skolor i Uppsala kommun har nu en gemensam licens på Inläsningstjänst. Alla 

elever och skolpersonal har då tillgång till inlästa läromedel och en del skönlitteratur. Inläsningstjänst 

har alla läromedel inlästa som ljudböcker. Man kan använda den på dator och som app på enheter i 

skolan eller hemma. Man kan ladda ner böcker till sin egen ”bokhylla”. Där kan man lyssna på delar 

av boken, olika kapitel, lägga in bokmärken mm. Mer information kommer när eleverna får sina 

användarkonton. 

Frågor från vårdnadshavarna: 

Om fritids. Det kan vara svårt att komma fram på telefon till fritids pga. dålig täckning. Att lämna 

meddelanden känns osäkert då man inte vet om det lyssnas av. En önskan är att kunna sms:a t.ex. när 

hämtningstiden förändras eller om information måste fram snabbt.  Skolan återkommer i frågan men 

tycker det är en god idé.  

Elljusspåret. Från åk.1 kom en önskan att nyttja spåret på t.ex. joggingdagen. Vårdnadshavarna 

tycker det är synd att ej utnyttja det fina spåret. Trafiksituationen är dock besvärlig och stort ansvar 

läggs på skolpersonal att forsla eleverna över väg 290 som är hårt trafikerad med höga hastigheter. För 

att säkra upp situationen så mycket det går används reflexvästar, extra vuxna och information i P4 

Radio Uppland. Förslag lades fram av vårdnadshavare att fler vårdnadshavare kan delta under dessa 

dagar och säkra upp trafiksituationen ytterligare.  

Positiv känsla. Skolpersonalen och i synnerhet våra nyaste lärare Annica och Lina fick mycket beröm 

och vårdnadshavarna upplever ett mer positivt klimat på skolan. Alla gör ett mycket bra jobb och det 

är roligt med nya moderna metoder som användandet av i-Pads och datorer.  Anna H, Åsa och 

Katarina lovade att sprida det vidare!                                Sekreterare: Anna Hedberg 

http://www.skolinspektionen.se/


 


