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           ERIKSSKOLAN 
     UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
PROTOKOLL  
 
Möte: Skolråd 
Datum: 170926    
Tid: 18.30–19.30    
Plats: personalrum Stora skolan 
Närvarande: Ulrika Nissemark, Inger Holmudd, Helena Ramberg, Barbara Kowalska, 
Kristina Stavlind, Patrik Öfverman, Inger Eriksson, Camilla Edlund, Hanna Dahlbäck,  
Anna Widhe, Carina Gossas, Therese Salem, Maria Wendel, Marianne Albenius, 
Johan Nyberg, Caroline Roman. 
 
   

• Sekreterare Inger Holmudd.  
 

• Föregående protokoll delades ut och gicks igenom. 
  

• Ekonomi 
Nuläge – skolan har underskott i budget bland annat pga. indraget strukturstöd. 
Strukturstödet beräknas efter bl.a. sociala strukturer i området. Våra elever har bra 
resultat på tester och prov i skolan. Budgetarbetet inför nästa år påbörjas i 
november.  

 
• Organisation och tjänster 

Rekrytering av fritidspedagog 1E – arbetet med rekrytering av legitimerad 
fritidspedagog pågår. Vi har annons ute för tredje gången och nya intervjuer 
påbörjas nästa vecka. Eftersom de flesta har tre månaders uppsägning så uppstår 
det luckor men vi räknar med att tillsätta tjänsten i januari. Vi löser bemanningen 
med vikarie så länge. 

 
• Övrig info 

Trafik; Kristina Stavlind, trafikkonsulent Uppsala Kommun, och Barbara Kowalska, 
områdeschef Uppsala kommun, deltog i Skolrådet och vi diskuterade trafikläget 
kring skolan som är kaotiskt vid hämtning och lämning av elever. Det uppstår 
riskfyllda situationer när bilar backar, kör upp på trottoaren m.m. Ett förslag som 
kom upp är att man kan lämna av sitt barn vid Tiunda och vid matsalen så att 
barnen kan gå säkert till skolan. En film om ”Vandrande skolbuss” visades 
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet-/Barn-i-
trafiken_ny/For-dig-som-ar-larare/. Eriksskolan ska bli först ut av fem utvalda skolor i 
kommunen som ska få en översyn av trafiksituationen. Utbildningsförvaltningen och 
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans fått pengar för att använda till detta 
ändamål. Ulrika N har pratat med äldreboendet mitt emot skolan och vår 
Varuservice om leverans vid andra tider än på morgonen. Vi ska även kontakta 
bilskolor som övningskör i backen vid skolan. Kristina Stavlind arbetar med att följa 
upp resultat av projektet ”Säkra skolvägar”.  
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• Patrik Öfverman, ansvarig i Eriksskolans matsal, och Inger Eriksson från 

Målstidsservice deltog och svarade på frågor gällande maten och matsalen. 
Bl.a. diskuterades portionsstorlekar då flera barn upplevt att de inte blir mätta. 
Skolan beställer 365 portioner för att maten ska räcka. 
Frågan har även tagits upp på vårt Matråd och håller på att utredas. Patrik ska ha 
reservmat i kylen som kan värmas upp vid behov. Från nästa läsår kommer Tiunda 
att vara vårt tillagningskök vilket gör det lättare att transportera mer mat till skolan 
om den inte räcker.  Många barn tycker att det är god mat i skolan. 
Har man frågor om mat och matsituationen går det bra att maila 
Patrik Öfverman på mailadress Patrik.Ofverman@uppsala.se 
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