
 
 

   
 

 

Kallelse – dagordning                                                                                                                           

SKOLRÅD  
Fredrika Bremerskolan  

Datum: 2023-02-09  

Lokal: Konferensrummet ingång via expeditionen.  

Dagordning  

1. Rektor öppnar mötet  

2. Aktuella frågor: 

a) Ekonomi: Ersättningen till de kommunala skolorna har under de senaste två åren inte 
speglat verksamheternas kostnadsökningar. Fredrika Bremerskolan har inte genomfört 
några besparingar direkt kopplade till elever.  

b) Skolinspektionsenkäten genomförs just nu  
c) Den kommungemensamma skolenkäten genomförs just.  
d) Sitter i analys av elevresultaten och analyserar klassernas behov inför HT 2023. 
e) Utökat bemanningen i år 1 och år 3 med elevassistenter Max & Emma.   
f) Det är ett mycket högt söktryck till skolan. 
g) Slalom år 4 & 5 vecka 7 
h) Extra simträning under onsdagar för äldre elever kommande veckor. 
i) UP Uppsala tackar er för att så många har bokat upp sig på lovträningen vecka 8.  

 
  

c) Fritidshemmet  

o Se bilaga  

              d) Övriga frågor: 

o Skolrådet lyfter att Skola24 inte är särskilt användarvänligt. Rektor har haft 

kontakt med företaget och de håller i nuläget på att prova ut en app lösning som 

kommer att innebära att det blir överskådligare och enklare med inloggning, 

ändring av tider etcetera. Denna kommer finnas tillgänglig för vårdnadshavare 

innan höstterminen 2023.  

 

o Skolan kommer från och med vecka 9 inte att släppa ut eleverna själva på 

parkeringen. Vi ser med fördel att vårdnadshavare kommer in och hämtar 

barnet. Om detta inte är möjligt kommer vi att släppa ut barnet på Scengården 

eller Lilla gården. Anledningen till det är att vi vill träffa er samt att det i perioder 

är mycket trafik på skolans parkering.  

 



 
 

   
 

 

o Trafiken vid hämtning och lämning är periodvis mycket intensiv och vi vill tipsa 

om att ni även kan stanna på Elin Wägnergatan, Viktor Rydbergsgatan eller 

Topeliusgatan. Detta innebär att ni får gå mellan 50 & 100 meter längre än om ni 

lämnar ert barn på Fredrika Bremergatan.   

  

o Skolrådet tog upp vikten av rörelse och motion och kom med flera goda förslag 

som till exempel att ta en utomhus lektion/promenad/rörelseaktivitet under 

första lektionen.  

 

o Skolan vill gärna att ni märker era kläder samt tittar igenom lådan med 

överblivna kläder som finns i kapprummen samt utanför idrottshallen.  

 

o Vi diskuterade cykelvägar i området samt att föräldrar och elever blivit dåligt 

bemötta när de cyklat på vissa gator nära skolan.  

 

3. Nästa skolråd på Fredrika Bremerskolan  

Datum: 2023-04-20 kl 17:30-18:30  

Tema: Elevhälsan.   


