
Skolråd Minnesanteckningar 221011 
Representanter från skolan: Jonas Olsson, rektor, Johannes Wiest, ansvarig fritidshemmet, Marie 
Franzén, lärare förskoleklass.  
Föräldrarepresentanter: Karolina Strömfors (F, 4B), Erik Lundborg (1A), Anna-Maria Arvidsson (1B, 
3B), Malin Helmestam (2A, 6B), Maja Garde Lindholm (2B), Åsa Selberg (5A), Elin Södergren (5B). 
Presentationsrunda 
 
Arbetsformer för skolrådet 
Föräldrarepresentanterna vill bidra med input till skolan, få större inblick i skolans verksamhet och 
vara en kanal för vårdnadshavarna. De kommer ta in synpunkter från klassens vårdnadshavare inför 
skolråd. Skolan informerar om detta via veckobrev och rektorsbrev. Från skolans sida är det en stor 
tillgång att ha ett skolråd att bolla med i olika frågor.  
 
Skolrådet kommer träffas 2 ggr/termin. Minnesanteckningar läggs ut på hemsidan. Skolrådet 
diskuterar aldrig enskilda elever, klasser eller medarbetare. 
 
Vänge skolas förväntansdokument  
Läsåret 2019-2020 tog skolrådet fram ett förväntansdokument. Det var ett uppdrag som 
utbildningsnämnden gav till alla skolor, och som beskriver de förväntningar vi har på varandra skola- 
vårdnadshavare-elever. Arbetet med förväntansdokument pausades under pandemin, men nu har 
Vänge reviderat och publicerat det på skolans hemsida.  Värdegrunden (uppsala.se) 
 
Frågor skolrådet önskar att vi tar upp i skolrådet 
Det får växa fram med tiden, men ett exempel som kom upp var hur skolan jobbar med 
naturvetenskap och matematik. Det återkommer vi till. 
 
Nuläget på skolan 
Jonas berättar lite om Vänge skola just nu. Skolan växer försiktigt i elevantal, men har fortfarande 
relativt små klasser. Det ekonomiska läget innebär utmaningar för alla F-6 skolor, främst att det är 
svårt att veta hur resurserna ser ut över tid.  
 
Utvecklingsområden på skolan i år är bland annat att återgå till rutiner som gällde innan pandemin, 
fortsätta utveckla fritidshemmet, samt fokusera extra på matematikundervisningen; det sistnämnda 
gäller alla skolor i kommunen.   
 
Johannes berättar om Fritidshemmet och visar hur schemat ser ut i stora drag. I verksamheten är 
man mycket ute, och man behöver alltid ha en flexibilitet eftersom det är viktigt att möta barnens 
behov, intresse och önskemål. 
 
 
Övriga frågor 
Hur jobbar skolan med elevernas språkbruk? Språket kan skilja sig åt när vuxna är med, och när 
eleverna är på egen hand. På Vänge vill vi agera direkt när vi hör dåligt språk. Är det återkommande 
använder vi vår konsekvenstrappa och kontaktar vårdnadshavare. Ser vi att det är utbrett i en klass 
eller grupp, så lyfter vi det i gruppen. Språkbruk kan även lyftas i förebyggande syfte inom 
undervisningen. Språkbruket speglar också den tid och det samhälle vi lever i; de influenser som finns 
från kamrater, sociala medier och oss vuxna. 
 
Hur lång tid kan eleverna äta i matsalen? Förskoleklassen har 30 minuter, övriga klasser 20 minuter 
schemalagd tid. Vi löser det alltid om elever behöver sitta kvar längre. 

https://vangeskola.uppsala.se/Om-skolan/vardegrunden/


 
Nästa skolråd blir i december, rektor kallar till det. 
 
Vid tangenterna  
Jonas Olsson, rektor 


