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           ERIKSSKOLAN 
     UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
PROTOKOLL  
 
Möte: Skolråd 
Datum: 1701121    
Tid: 18.30–19.30    
Plats: personalrum Stora skolan 
Närvarande: Ulrika Nissemark, Helena Ramberg, Eva-Britt Norberg, 
Leif Wennersten, Helen Berg Hermansson, Charlotta Wigenius, Catharina Svensson, 
Patrik Sundlöf, Camilla Edlund, Annelie Gramfält, Karin Sjölund, Sara Ryttar, 
Therese Salem, Marianne Albenius, Caroline Roman. 
 
   

• Sekreterare Inger Holmudd.  
 

• Föregående protokoll har skickats ut via Unikum. 
  

• Ekonomi 
Nuläge – skolan har fortfarande underskott i budget. Budgetarbetet inför nästa år 
pågår.  

 
• Organisation och tjänster 

Inga vakanser på skolan nu. Rekryteringen av fritidspedagog till 1E är klart och 
tjänsten tillsätts den 8/1.  

 
• Övrig info 

Säkra skolvägar, Ulrika informerade om projektet ”Säkra skolvägar”. Vi har fått 8 
parkeringsplatser som föräldrar kan nyttja, finns P-skivor till dessa platser. Skyltar 
till p-platsen är beställda. Det är viktigt att ingen parkerar på infarten till Myrbergska 
gården då det hindrar transporter till och från dem. Ulrika kommer skicka ut ett 
separat informationsbrev om parkeringen. 
  
Elevhälsoteamets arbete. Representanter från elevhälsoteamet fanns på plats 
Eva-Britt Norberg speciallärare, Leif Wennersten & Helen Berg Hermansson 
skolterapeuter, Charlotta Wigenius skolsköterska, Catharina Svensson 
specialpedagog. Teamet presenterade sig och sitt arbete. Powerpointpresentation 
om teamets arbete visades för skolrådet och finns bifogad.  
 
Likabehandlingsplanen. Arbetet med Likabehandlingsplanen pågår systematiskt 
under året och sammanställs nu. Utvalda områden efter kartläggning om vilka 
platser som eleverna upplever som mest otrygga, till dessa områden hör bl. a 
fotbollsplanen, berget vid E-huset och Lilla skolan. Vi ser vad vi kan göra åt detta 
och skriver in det i Likaplanen som kommer ut i december. 
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• Övriga frågor 

Hur pratas det om integritet med barnen i undervisningen? Skolan använder 
bl. a materialet ”Stopp min kropp” från Röda korset. Allas lika värde ingår i 
läroplanen LGR11. Skolan jobbar även med värdegrundsstrålar hela året och i 
kompisgrupperna leker vi lekar utifrån värdegrundsstrålarna. Det är nolltolerans i 
skolan mot kränkande beteenden. Elevhälsoteamet har gått 
hbtq-utbildning förra året och är nu certifierade inom detta område. Det finns även 
barnversion av vår Likabehandlingsplan. 
 
”Hur behandlar man de barn som uppträder för sina kompisar?  Ulrika N 
berättar att skolan har nolltolerans mot sådant beteende och att frågan kommer att 
tas upp med fritidspedagogerna.   
 
Scheman? - alla ska få scheman vid skolstart, vi ser över rutinerna. 
 
Hur hanterar skolan utagarande elever? Diskuterades hur skolan bemöter 
utagerande elever. Vi följer elevhälsoplanens arbetsgång. Det är öppet EHT varje 
vecka där personal kan ta upp ärenden som är brådskande. Viktigt med lågaffektivt 
bemötande av utagarende barn. 
 
Sverkerskolan blir en F-9 skola och kommer att utöka sina lokaler i Fyrisskolan. 
Fokusgrupper kommer att bildas för att fånga upp synpunkter kring hur skolan kan 
utformas på bästa sätt. Fokusgrupper för intresserade vårdnadshavare sker: 30/11 
och 5/12, kl.16.30–18.00. Anmäl intresse via  sverkerskolan@uppsala.se senast 5 
dagar innan fokusgruppen. 
 
Fruktstund? – barnen i förskoleklasserna har fruktstund som skolan bekostar. Barn 
i övriga klasser har ingen fruktstund och de barn som tar med sig frukt till skolan får 
äta den utomhus. Detta beror på att skolan ska vara kostnadsfri och att det ska vara 
lika för alla barn. Läs mer om detta på uppsala.se. 
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