Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Ungärde skolas skolråd,
2017-02-15, kl. 18.00- 19.30
Närvarande: Terese Bustad 9A2, Moa Källén skolans representant för åk 7-9, Lena Branäs åk
4, Karina Håkansson åk 3, Agneta Turesson skolans representant f-3, Mee Sun Freudendahl 7
A1, Sanni Nilsson 7 A1, Marit Lundevall åk 1, Agneta Enström skolans representant åk 4-6,
Anna-Karin Jonasson åk 8, samt undertecknad Stefan Lövgren.


Besökspolicy:
På förekommen anledning har utarbetats en besökspolicy för Ungärde skola att gälla
under skoltid fr.o.m. 2017-02-13. Skolan välkomnar besök i olika former av besök men
rutinerna som anges i policyn ska följas. Besökspolicyn finns anslagen på skolans
hemsida.



Gospelverkstaden och två föreställningar från ”Musik i Dalarna”:
Redovisas ”Gospelsverkstadens” besök på skolan 16 februari i tre avdelningar, vardera
en för f-3, 4-6 samt 7-9. Vidare noteras att en föreställning med namnet ”Afrikanska
trummor och sköna rörelser” genomförts under förra veckan för åk 4-6. Dessutom ger
Musik i Dalarna en föreställning benämnd Six String Yada för åk 7-9, den 3 april.
I sammanhanget redovisas tankarna på elevernas medverkan vid den traditionella
dansshowen i Malung i maj månad. Ett antal elever deltar som aktiva i showen och
samtal förs för närvarande om möjligheten att låta eleverna antingen i 4-9 eller i 7-9 titta
på föreställningen. Bussresorna beräknas kosta 6 tkr respektive 4 tkr.



Mobilförbud – erfarenheter under terminen:
Fr.o.m. höstterminsstarten råder mobilförbud på skolan. Detta för att i mesta möjliga mån
skapa den trygghet och studiero som eleverna har rätt till enligt skollagen. Resultatet så
här långt är mycket tillfredställande med ett större lugn på skolan, där eleverna ses
samtala med varandra på rasterna i stället för att var och en sitter med mobilerna
påslagna på rasterna. För de få elever som ibland inte följer beslutet och där förseelsen
upprepas vid tre tillfällen följer kvarsittning. Samtliga tillfrågade vårdnadshavare anser att
mobilförbudet är bra och gynnar eleverna.



Organisationsförändringen:
Fr.o.m. 1 april kommer Ungärde, Sälenskolan och skolan i Rörbäcksnäs att bilda ett
rektorsområde, Norra rektorsområdet. Nils-Åke Andersson kommer då att bli rektor för
området och Marit Lundevall biträdande rektor. Undertecknad slutar i och med detta 31
mars. Vid årsskiftet 2017/2018 slutar Nils-Åke och därmed blir Marit Lundevall ny rektor.
Under tiden fram till årsskiftet rekryteras en ny biträdande rektor.
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Rapport avseende investeringsäskanden:
Rektor har i augusti 2016 gjort en framställning avseende investeringsbehov 2017/2018
omfattande 445 tkr, för inköp av datorer, projektorer, elevskåp, slöjdbänkar m.m. Sedan årsskiftet
har skolan tilldelats 100 tkr för inköp av bl.a. elevskåp.



Kommunalt bidrag till utemiljön på Ungärde:
Skolan har vid politikerbesök tidigare fått löfte av ordföranden i nämnden om ett anslag till
skolans utemiljö omfattande 2 mkr. Skolan avvaktar fortsättningen i form av beslut i diverse
budgetärenden. Elever och personal har möjlighet att fundera över vad som främst behöver
göras på skolgården i form av utrustning, bänkar, bord eller dylikt.



Skrivelse om ökad trafiksäkerhet (Till Länsstyrelsen i Dalarna, remissyttranden från
Trafikverket, Polisen Dalarna och kommunen). Beslut från Länsstyrelsen:
Rektor har under höstterminen tillskrivit Länsstyrelsen i Dalarna för att få ett antal
trafiksäkerhetsåtgärder till stånd vid passagen över riksvägen i anslutning till skolan.
Länsstyrelsen har skickat skrivelsen på remiss till Polismyndigheten Region Bergslagen i Falun,
Trafikverket Falun samt Malung-Sälens kommun. Efter remissyttrandena kan konstateras att
Länsstyrelsen ”lämnar framställningen utan bifall”. Kommunen rekommenderade en sänkning av
hastigheten till 40 km/tim. Trafikverket skriver att ”vi tar med oss önskemålet om kamera men det
kommer att ta minst flera år innan en sådan investering kan bli av. Vi kommer att utreda
belysningen på gångpassagen mellan parkeringen och skolan. Om och när det kan bli en åtgärd
går inte att säga i dagsläget.” ”Polismyndigheten anser att den hastighet, 50 km/h, som är satt på
platsen är väl avvägd. Polismyndigheten föreslår att Länsstyrelsen lämnar den del i framställan
som avser en sänkning av högsta tillåtna hastighet utan bifall”.



Bussarna – några frågor:
Vid vissa tillfällen får skolan signaler om att antalet sittplatser på skolbussarna inte räcker till.
När detta meddelas skolan tas omedelbart kontakt med berörd chef på Dalatrafik. Denne tar
sedan kontakt med chaufförerna för att kontrollera uppgifterna. Hittills har chaufförerna meddelat
att det ska finnas plats för alla förutsatt att eleverna åker med ”rätt” buss.
Vid dagens möte konstateras dessutom att elever som, på grund av den korta skoldagen, väljer
att åka till Kläppen, i stället för att ta den ”rätta” bussen hem. Det betyder då att antalet sittplatser
inte räcker till. Det är mycket viktigt att alla elever har en egen plats för att kunna sitta bältade.



Incidentrapportering- syfte och rutiner i ärendegången:
Rektor informerar om förändrade rutiner vid incidentrapporteringen. Lärare, som konstaterar att
det föreligger någon form av kränkningar alternativt trakasserier, är skyldiga att rapportera
skriftligt på för ändamålet avsedd blankett och maila till skolassistenten. Där diarieförs
handlingen och vidarebefordras till rektor och kurator, vilka vid kommande trygghetsråd tar upp
ärendet för fortsatt behandling. I de fall händelsen utreds som kränkning eller trakasseri skickas
ärendet vidare till förvaltningen med uppgift om huruvida ärendet är avklarat eller ej.



Skolans årsplan:
På skolan finns sedan tidigare årsplaner för de olika stadierna, vilka visar t.ex. på när
utvecklingssamtalen ska äga rum, när nationella prov genomförs, rutiner för de nya eleverna som
ska börja i förskoleklassen och eventuellt ha fritidsplats o.s.v. Sammanställning av årsplanerna
genomförs och blir föremål för fortsatt arbete på kommande studiedag.



Förskoleklassen /fritidshemmet:
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Nästa läsår beräknas 9 nya elever komma att gå i förskoleklassen. I dagarna sker utskick till
berörda föräldrar där man får underlag för bokning av eventuell fritidsplats och skolval. Utskicket
sker till föräldrar med barn födda 2011.

Ungärde 2017-02-16
Stefan Lövgren
Tf rektor
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