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Skolråd – mötesprotokoll

Närvarande:

Frånvarande:

Karen Natvig
Karin Modéen
Annika Bengtsson
Annsofie Bohlin
Stefanie Schwarz
Daniel Stenströmer

Anna Nordström
Erik Alenius

1. Mötet öppnas
Ordförande Karin Modéen öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Annika Bengtsson utses till sekreterare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll
5. Inkomna frågor från klasserna
Tillfälle då dörrar på skolan inte gick att öppna. Karen informerar om att brand- passer- och
larmsystemet håller på att bytas ut. I samband med att samtliga styrningar kopplades i, låstes vid
ett tillfälle samtliga dörrar på skolan förutom bakdörren. De gick inte att öppna under en stund på
dagen. Vid ett annat tillfälle, låste sig en av entrédörrarna. Karen säger att det sedan dess satts in
nödöppnare till motorlåsen på dörrarna, så att dörrarna kan öppnas även om en dörr skulle låsas av
systemet. Karen poängterar att det finns adekvata utrymningsvägar på skolan och att eleverna är
medvetna om hur de ska ta sig ut om något liknande händer. Skolrådet påpekar att det är bra att
information går ut till föräldrar om liknande situationer uppstår igen så att det inte skapar oro och
spekulationer i onödan.
Utvärdering av Nuddis
Nuddis är ett system som sedan skolstarten används för att anmäla elevernas vistelsetid på fritids.
Det är ingen kanal för kommunikation med lärarna om det som rör skoldagen eller frånvaro från
skoltiden. Det går att anmäla vistelsetid i Nuddis både via stationär dator, surfplatta eller via app
(både Ios och android). Några föräldrar har haft problem med app på android, men det kan även

bero på telefonens kapacitet. En utvärdering gällande förbättringsmöjligheter i systemet kommer
göras.
6. Information från rektor och skola
Skolans ekonomi.
Skolans ekonomi är i balans. Gällande intäkter till skolan så får skolan förutom skolpengen inga
extra medel.
Insamling till barncancerfonden.
Som Karen informerat om tidigare gav insamlingen i samband med Nåntunajoggen 9825:- till
barncancerfonden. Det är mycket mer än tidigare år då eleverna haft med sig kontanter som en
”springpeng”. Detta kan nog bero på att många idag inte använder kontanter i lika hög grad som
tidigare. Det går att läsa mer om insamlingen på Nåntunaskolans och barncancerfondens hemsidor.
https://nantunaskolan.uppsala.se/
https://www.barncancerfonden.se/jag-vill-bidra/egen-insamling/allainsamlingar/n/nantunaskolans-bidrag-till-kampen-mot-barncancer/
7. Övriga frågor.
Satsning på välgörenhet.
Vid förra skolrådsmötet diskuterades frågan om skolan ska göra en satsning på välgörande
ändamål. Vid dagens möte togs ett förslag fram på att skolrådet tillsammans med klassombuden
anordnar en loppmarknad där även försäljning av fika och korv sker. Förslaget är att
loppmarknaden är på skolgården lördagen den 19 januari 2019. Förslaget från skolrådet är att
intäkterna från loppmarknaden går till Akademiska sjukhusets barnfond.
http://www.akademiskasbarnfond.se/
Eleverna kan inför loppmarknaden pärla armband på fritids som kan säljas. Skolrådsrepresentanterna kommer inom kort ta kontakt med klassombuden gällande detta. Någon/några
av klassombuden för varje klass kommer bjudas in till ett separat möte torsdagen den 22 november
kl. 18.30 tillsammans med skolrådet för att diskutera frågan vidare.
8. Nästa möte
Onsdagen den 5 december kl. 18.30-20.00

Sekreterare vid mötet:

Annika Bengtsson

Justerare:

Karen Natvig

