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Kommunhuset, Dävensö, den 30 mars 2017 kl. 17:00-18:40
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Rolf Nersing (S), ordförande
Utbildningsnämnden
Lisa Edwards (C), 1:a vice
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Tijana Todorovic, Kommunsekreterare

Elin Quas – Finnstaskolan
Fredrik Kantor - Tjustaskolan
Magnus Dufva - Härneviskolan
Arsalan Amir – Bergaskolan
Katarina Jones – Bergaskolan
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1. Presentation av närvarande deltagare
5 stycken föräldrarepresentanter kom från skolorna i Upplands-Bro
kommun, 2 representanter från Utbildningsnämnden samt 3 representanter
för tjänstemännen i Upplands-Bro.

2. Samråd – hur vill representanterna att Skolrådet ska göra?
Utbildningschefen Kaj Söder börjar med att informera om att kommunen får
olika ärenden på samråd som ska vidare till Skolrådet. Skolrådet är en
remissinstans när det gäller exempelvis samråd och utställning av
detaljplaneprogram. Utbildningschefen frågar ifall representanterna för
Skolrådet vill vara delaktiga vid samråden. Representanterna för Skolrådet
vill vara delaktiga i olika samråd. Utbildningschefen anser att det är lämpligt
att komma överens om en rutin för hur samråden ska kommuniceras med
representanterna på så sätt att representanterna får tillräckligt med tid för att
kunna yttra sig.
Samrådstiden är ofta ganska kort (1-1,5 månad) vilket gör det omöjligt att
använda Skolrådsmöten till att samla in synpunkter. Utbildningschefen
ställer frågan om hur vill Skolrådet göra med dess möjlighet att lämna
synpunkter p t.ex. detaljplaner?
Representanterna och Utbildningschefen kom överens om att när det är dags
för ett samråd ska samrådshandlingar skickas ut till de berörda
representanterna och därefter ska ett så kallat ”arbetsmöte” bokas in där
tjänstemännen träffar representanterna som får möjlighet att yttra sig över
samråden vid det tillfället. Arbetsmötet ska läggas senare under dagen vid
kl. 18:00 för att ge alla representanter möjligheten att närvara. Detta
förutsätter att representanterna ska föranmäla sig och bekräfta att de kommer
till arbetsmötet. Ifall representanterna inte har möjlighet att närvara vid
arbetsmötet kan de lämna synpunkter via mejl till Utbildningsnämnden.

4

3. Inkomna frågor
Fråga 1: Studiemiljön i Broskolan
Svar: Utbildningschefen Kaj Söder tar upp frågan om studiemiljön i
Broskolan och förklarar att det inte är en fråga för Skolrådet utan det är en
fråga som behöver diskuteras med Broskolan.
Fråga 2: Rastvakter på skolgården? Vuxet stöd under lunchraster?
Bestämda sittplatser? Skolans hantering av elevernas mobiltelefoner?
Svar: Utbildningschefen förklarar att dessa frågor karakteriserar skolans
ordningsregler. Det är varje skola som äger ansvaret för ordningsreglerna.
Dessa regler ska utarbetas tillsammans med elever och därför kan de komma
att se olika ut. Skolor har olika elevgrupper som behöver olika mycket stöd.
Därför har vårdnadshavare eller de arbetande på skolan möjligheten till att
framföra sina åsikter till den berörda skolan ifall de anser att det finns
faktorer som behöver förbättras.
Gällande frågan om vuxet stöd under lunchraster förklarar Kaj Söder att det
finns reglerat genom riktlinjer för pedagogisk måltid. Pedagogisk måltid
innebär att vuxna äter tillsammans med barnen, samma mat som barnen.
Enligt riktlinjerna ska det vara minst två (2) vuxna per klass som närvarar
under lunchen i förskoleklass och årskurs 1, och minst en (1) vuxen i
årskurserna 2 - 9.
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4. Betygsresultat
Utbildningschefen Kaj Söder informerar om betygsstatistiken avseende
skolorna i kommunen. Kaj Söder visar meritvärden för höst- och vårterminen
2015-2016.
Utbildningskontoret genomför analyser av betygsresultaten för att se om det
finns någon skillnad mellan skolorna, mellan olika årskurser och mellan pojkar
och flickor.

5. Organisation av grundskolorna i Bro
Utbildningsnämnden gav under år 2013 till Utbildningskontoret i uppdrag att organisera
kommunens grundskolor som F-3, F-6, F-9 eller 4-9 skolor när tillfället ges.
Utbildningskontoret har under läsåret 2016/2017 fortsatt utreda möjligheten att organisera
Råbyskolan, Finnstaskolan och Broskolan enligt nämndens uppdrag. Från höstterminen 2017
kommer Broskolan att vara 7-9 skola och Finnstaskolan F-6 skola i ny organisation.

6. Tid för nästa möte
Nästa möte blir den 11 oktober 2017 kl. 17:00.
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30 mars 2017
eniro.se

www.upplands-bro.se

Dagordning

• Presentation av närvarande deltagare
• Samråd – hur vill representanterna i Skolrådet göra?
• Inkomna frågor
• Betygsresultat
• Organisation av grundskolorna i Bro
• Tid för nästa möte

Samråd m.m.

Skolrådet är remissinstans t.ex. när det gäller samråd
och utställning av detaljplaneprogram.
Samrådstiden är ofta ganska kort (1 – 1,5 månad),
vilket gör det omöjligt att använda Skolrådsmöten till
att samla in synpunkter.
Hur vill Skolrådet göra med dess möjlighet att lämna
synpunkter på t.ex. detaljplaner?

Inkomna frågor
-

-

-

Studiemiljön på Broskolan
Rastvakter på skolgården? Både vad gäller deras funktion och
antal i förhållande till antal barn och kanske än mer, i
förhållande till ålder på barnen som vistas på skolgården.
Vuxet stöd under luncher upp till någon viss ålder hos
eleverna? I praktiken - någon vuxen som regelbundet sitter ner
vid borden med barnen under lunchen. Bestämd plats?
Samma vuxna person? Någon barnen känner?
Bestämda sittplatser i matsalen för barn upp till en viss ålder?
Skolans hantering av elevernas mobiltelefoner? När och hur
får de användas?

Betygsresultat grundskola

www.upplands-bro.se

Meritvärde årskurs 6

Andel som minst uppnått E årskurs 6

2016

2015

Betygsfördelning per kön – åk 6

Ej betyg åk 6
Ämne
Matematik
Engelska
Svenska
Biologi
Idrott & Hälsa
Geografi
Samhällsorienterande Ämnen
Fysik
Historia
Kemi
Samhällskunskap
Svenska Som Andraspråk
Naturorienterande Ämnen
Religionskunskap

Betyg

Ämne
Samhällsorienterande Ämnen
Engelska
Matematik
Naturorienterande Ämnen
Idrott & Hälsa
Svenska
Kemi
Bild
Hem & Konsumentkunskap
Slöjd
Svenska Som Andraspråk
Biologi

Betyg

F

22
20
15
13
11
12
8
7
7
7
7
7
6
6

F

Total
1

23
20
16
13
13
12
8
7
7
7
7
7
6
6

1
2
-

48
23
19
6
10
9
7 1
4

3
4 -

Total
8
3
3
9
4
1
4
1
5
2

56
26
22
15
14
10
7
5
5
5
5
4

Pojkar och flickor årskurs 6 ht. 2016

Flickor

Pojkar

Resan för våra nuvarande åk 9

Organisation grundskolorna i Bro
Utbildningsnämnden gav 2013-12-17
Utbildningskontoret i uppdrag att organisera
kommunens grundskolor som F-3, F-6, 7-9 eller 4-9skolor, när tillfälle ges.
Utbildningskontoret har under läsåret 2016/2017
fortsatt utreda möjligheten att organisera Råbyskolan,
Finnstaskolan och Broskolan enligt nämndens
uppdrag. Från höstterminen 2017 kommer Broskolan
att vara 7-9 skola och Finnstaskolan F-6 skola i ny
organisation.

Tid för nästa möte
Onsdag 11 oktober kl.17.00

