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Utfärdare: Anders Ekegärd 

 

Närvarande: 8 representanter från Skolforum samt 2 personal från skolan och rektor 

 

DAGORDNING 

___________________________________________________________________________ 
Ärende  Övriga uppgifter 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Information/dialog  

 

 

- Från verksamheten 

Naturligt att vi pratade om Corona – viruset. Huvudmannen dvs Kommunen följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information skickas direkt till vårdnadshavare via 

Unikum. En skillnad är nu att om elever som varit i ”virusdrabbade områden” stannar hemma utan 

uppvisat symptom kommer det inte i dagsläget att registreras som ogiltig frånvaro. Viktigt att anmäla 

frånvaro enligt ordinarie rutiner. Frågor och funderingar kontakta rektor.  

 

Vinnova - projektet 

Äntligen är vi på gång med att bli matchade med något edtech bolag. I vecka 12 går vi på speed dating i 

Nacka och sedan följer olika matchningsförslag för att bestämma testets upplägg och start. Vårens 

testperiod är v. 15-22. Spännande! 

 

 

NP åk 3 

I vecka 11 drar vi igång de nationella proven för Åk3. 

 

 

Sommarfesten 

Årets sommarfest som ”arrangeras” av vårdnadshavare i åk 2 går av stapeln torsdagen 28/5. 

 

Nomp  

Vi har nu utökat vår kommunlicens till fyra klasser åk 1 och 2. Tanken är att alla ska ha möjlighet att 

använda det framöver. 

 

Skolbiblioteket 

Vi har fyllt på vårt bibliotek med runt 300 nya böcker och inaktuella böcker har rensats ut. Alla 

skolbibliotek har fått nya böcker utifrån en kommunal satsning på litteracitet.  
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- Förväntansdokument 

Alla skolor i Uppsala kommun ska ta fram ett förväntansdokument. Vi kikade på ett utkast som skolans 

personal utarbetat. Synpunkterna medförde några justeringar. Senare i vår kommer dokumentet att 

skickas ut till er alla. 

 

  

- Tema: Fritidsverksamheten – Christina Ohlin och Ina Lilljebjörn närvarade 

Christina som är arbetslagsledare och ansvarig för det dagliga arbetet berättade om fritidsverksamheten. 

Aktiviteterna planeras utifrån Skolverkets uppsatta mål för fritidshemmen och utifrån barnens önskemål 

–  populärt just nu är talang och pingis. Christina berättade att vi är hyffsat nöjda med Nuddis och vi 

diskuterade lite för- och nackdelar med systemet. Samtidigt påminde Christina om vikten att skriva tider 

för loven. På t ex sportlovet var det 60 barn anmälda men det kom 35. 

 

Ina berättade om att hon med lärarlegitimation för fritidshemmet har ansvaret som pedagogisk ledare. 

Hon berättade att just nu arbetar de utifrån en webbbaserad kurs för fritidshemmet som Skolverket har 

format. Vi läser bland annat texter som sedan diskuteras och analyseras tillsammans. Ser inspirerande 

filmer från andra fritidshemsverksamheter som sedan samtalas om vad som kan vara görbart i vår 

verksamhet. Nätverksträffarna som personalen på fritids åker iväg på diskuteras på mötena. På 

nätverket träffar vår personal fritidspersonal från andra skolor för att utbyta erfarenhet med varandra.  

 

 

- Nästa möte 

Nytt datum 12/5 

 

- Övriga frågor 

Fanns inga övriga frågor. 

 

 

mvh 

 

Anders Ekegärd 

Rektor 

Funbo skola 


