
Skolrådsmöte, Stavby 2016-02-18 

Närvarande: Caroline Sedin, Mattias Lundqvist, Helen Saukkonen, Emma Hylvander, Mia Viklund, Lisa 

Norman, Andreas Lundgren, Ylva Hellström, Ronny Jansson, Elin Blom, Maja-Lina Grindeland och Axel 

Bernelind.  

 Ordförande: Elin Blom 

Sekreterare: Helen Saukkonen 

* Genomgång av föregående protokoll 

* Axel Bernelind var elevrådets representant på mötet. 

   Han berättade om "Talangjakten" som kommer att äga rum på skolan, tisdagen före påsk. 

   Affischer med information kommer att sättas upp. 

   Alla som vill får delta. 

   En jury kommer att utse vinnare. 

 * På elevrådet har det kommit upp synpunkter om duscharna i Gåvsta. 

  * Alla duschar finns i ett stort utrymme utan väggar eller draperier. 

    Många elever väljer att inte duscha efter gymnastiken. 

    Caroline tar reda på om det är möjligt att sätta upp duschdraperier.   

* Den dryckesautomat som tidigare fanns i bygdegården är borttagen. 

  Eleverna efterfrågar en ny. 

  Caroline och Gustav undersöker alternativ.   

*Eleverna efterfrågar en godisautomat.  

  Den önskan kommer inte att tillgodoses eftersom godis inte är tillåtet under skoltid.   

* Det finns fortfarande barn som åker utan bälte på bussarna. 

  De yngre barnen tycker att det är orättvist att de äldre använder sina mobiltelefoner på bussen till 

och från skolan. 

   Skolans policy är att inget användande av mobiltelefoner på bussarna under skoltid är tillåtet.  

  På resorna till och från skolan får mobiltelefoner användas. 

* Information ifrån rektorn;  

    Från 7:e januari är Magnus Bengtsson anställd på skolan, 75%. 

    Det är delvis en statlig lågstadiesatsning och den andra delen betalar skolan.  



    Magnus jobbar som skolvärd och it-ansvarig i alla klasser.  

    Han anvarar för rastverksamheten, med bla styrda rastaktiviteter. 

*Michaela Irvebrant, lärare åk 4-9, ska under våren sluta på Stavby skola och börja jobba på 

Olandskolan. Rekrytering pågår. 

  *Till hösten går Jane Östlund(speciallärare) och Haide Mörk(lärare F-1) i pension. 

   * Ett nytt sophus står nu klart. 

    *Ny belysning är uppsatt på skolgården. 

    *En lekbod ska byggas. Den ska innehålla rastleksaker, som då blir lättillgängliga för barnen. 

*Nationella prov är på gång för åk 3 och åk 6. 

* Frågor från föräldrar; 

    Rastvakter efterfrågas, hur många är de? 

    Föräldrar upplever konfliker i skogen.  

    Rör sej rastvakterna överallt? 

    Caroline svarar; Skolan har ett rastvaktsschema. Det är två rastvakter ute varje rast.  

    Utöver det, så är Magnus ute på alla raster och det finns en rastvakt i bygdegården.  

   * Matransonering? 

    Elever upplever att maten inte alltid räcker till. 

    Caroline svarar; Skolan beställer antal portioner efter antal elever. 

    Varje portion innehåller en viss mängd, tex 8 köttbullar.  

    Om en del barn tar flera så blir det några som får färre. 

    Det har hänt vid några tillfällen att skolan har beställt för få portioner.  

* Varför fikas det på skolan? Varför bakas det mycket sötsaker på elevens val?  Vissa klasser fikar som 

belöning. I andra klasser har eleverna på eget initiativ tagit med sig fikabröd.  

 Caroline och Maja-Lina undersöker i vilken utsträckning det förekommer förtäring av sötsaker och 

bakverk på skolan.  

    Skolan vill jobba för att bli hälsocertifierad. 

   * Vissa elever har inte tillräckligt med plats för kläder i hallen. 

    Caroline undersöker om det går att sätta upp hyllor eller om det finns andra alternativ. 

 



 Går det att sätta skogränsen närmare ytterdörren, så att barnen inte behöver gå på den blöta 

mattan och få genomblöta strumpor? 

 Gustav tittar på det. 

 

* Nästa möte är tisdagen den 12 april, kl.18. 

       


