
Minnesanteckningar för Ärentunaskolans skolråd den 17/11 2015 
Närvarande: Heléne Karlsson 9D, Åsa Mattson 9C + 6B, Anna Mauritzon, 7A, Caroline 
Uppling 8E, Camilla Hildman, 8B, Susanna Berglund – Kehagia 8B, Ingrid Vänstrand 9B. 
Mikael Åstrand 7E 
Caroline Larsson, lärarrepresentant, Birgitta Rylander, kurator, Leif Ericsson, rektor, Jonas 
Olsson, bitr rektor 
 

1. Leif öppnar mötet. Vi presenterar oss. 
2. Från förra mötet:  

- Biblioteket inte klart 
- Elevcafeteria har startat på fredagar 
- Värdegrundsarbetet har under oktober, november haft fokus på flykt 
-  

3. Terminsplaneringar 
- Tydligt, men det är lättare att se när det står vilka veckor 
- Jonas berättar om dilemmat med för detaljerat innehåll; det måste balanseras 

mot rimlig arbetsbelastning 
- Hur arbetar vi för att möjliggöra informationssökning i olika källor? Och om det 

görs – synliggörs det? 
- Hur möter eleverna detta? 
- Kan man informera mer om detta? 
- Positivt i det stora hela! 

4. Förberedelseklass 
- Leif berättar om bakgrunden till att vi startar FBK och hur processen sett ut 
- 12 pojkar kommer börja på Ärentunaskolan i november, ensamkommande. De 

flesta kommer från Afghanistan. 
- Några bor i Storvreta, några bor i Uppsala. 
- Vi kommer att samarbeta med föreningar i Storvreta för att få till bra integration 

och fritid. 
- Skolstart 30 november, introduktion from den 23 november 
- Bra respons från föreningsliv och familjer; man vill hjälpa till 

5. Skadegörelse 
- Jobbig period mellan slutet av september och slutet av oktober 
- Det rör sig om stora belopp 
- Vi har lämnat mycket information till polisen, men vi vet inte så mycket om vad 

polisen gör med det 
- Kan vi informera föräldrar mer? Utbilda kring droger, brottslighet mm 
- Polisen kommer att träffa våra elever och berätta om vad det kan bli för 

konsekvenser. De kommer ev komma ut på föräldramöten ht 2016. 
6. Regler 

- Alla klasser har arbetat med skolans regler under höstterminen. 
- Klassråden har lämnat förslag till elevrådet 
- Elevrådet har sammanställt och presenterat för skolledningen 
- Skolan funderar just nu över layout och formuleringar. Leif visar ett par förslag, 

med olika konkretionsgrad 
- Koppla värde – regel - konsekvens 

7. Övriga frågor 



- Vi berättar om det pågående arbetet med att fastställa en ”kalendariepolicy”. 
Mycket bra om kalendariet refererar till terminsplaneringarna 

- Frågan om vad som händer bland våra ungdomar på sociala medier. Kunde vara 
en bra utbildningsinsats för föräldrar  

- Informera via veckobrev innan nästa föräldraråd, så att det kommer in input 
 
Vid tangenterna 
 
Jonas Olsson 

 
 
 
 


