
Protokoll från skolrådsmöte i Stavby skola, 
2017-10-03

Närvarande:

Kaj Gunnarsson, Clas Åkesson, Anna Håkansson, Urban Nordström, Gisela Axell, Ylva Englund, Louise 
Berglind, Vanja Nordén.

Dagordning:
Mötet öppnas med en presentationsrunda av de närvarande.

Val av sekreterare:
Urban Nordström

Val av justerare: 
Kaj Gunnarsson

Val av ordförande:
Ylva Englund avgår på egen begäran efter att ha varit ordförande under läsåret 2016/2017
Beslut togs att ordförandeposten är ambulerande, nästa möte hålls av Vanja Nordén.

Föregående protokoll: 
Ylva Englund gick igenom föregående protokoll.

Info från elevrådet
Inga inkomna frågor från elevrådet.
På gång:
Skolan firar 90 år i år och detta kommer att firas, preliminärt datum för detta är 8:e december.
Elevrådet som ochså utgör skyddsombud kommer att inspektera skolan.

Info från rektor:
Alla föräldrar är inte inloggade på Skola 24 ännu, men en förbättring har skett.

Det pågår en kartläggning i matte och svenska i årskurs 4-9 för att lättare kunna coacha eleverna i rätt 
riktning.

Gisela informerar om Office 365 med innehållande program som elever och lärare använder i skolarbetet.
Gisela återkomer med länk till en beskrivning av vad respektive program i Office 365 används till för de som 
är intresserade.

Gisela kommer att arbeta på Stavby skola främst under tisdagar så långt det är möjligt, men nås säkrast på 
telefon.

Info från Personal:
Läget är lugnt i klasserna.

Frågor från klassföräldrar:
Föräldrar har påpekat att skolans policy angående mobiltelefoner är otydlig i vissa avseenden.
Rektor lämnar besked om att en ny policy gällande mobiltelefoner och IT för lärare, elever och föräldar är på 
gång. Ny utgåva av IT-policy preliminärt till årsskiftet då frågan måste tas vidare på möte under november.

Stavby skola



Protokoll från skolrådsmöte i Stavby skola, 
2017-10-03

Höstens uppdrag:

Luciafirande planeras till den 13:e december och anordnas av elever och föräldrar i klass 3 under ledning av 
berörda klassföräldrar.

Om disco och liknande ska ordnas måste det drivas av föräldrar, helt utan inblandning av skolans personal.
Frågan om att starta en föräldraförening för att ansvara för ekonomi vid liknande tillställningar berördes men 
bordlades tills vidare. 

Nästa möte äger rum i Stavby skola 2017-11-27, klockan 18:00

Kontaktlista för skolrådet – fylls på efterhand….

Gisela Axell gisela.axell@uppsala.se

Kaj Gunnarsson kaj6805@gmail.com

Clas Åkesson clas.akesson@gmail.com

Anna Håkansson anna.hakansson@skola.uppsala.se

Urban Nordström u_nordstrom@hotmail.com

Louse Berglind berglindnilsson@gmail.com

Vanja Nordén vanja@lejdet.se


