
Skolråd 7 oktober 2021 

Närvarande: 

Kalle Enström, rektor 

Hanna Söderstedt och Jennie Engman Ahrenbring, Tegelbo 

Rahel Alemayehu, Sörgården 

Jonas Hultin Rosenberg och Karin Lagerholm, Bakgården 

Mikaela Pietrzak, Norrgården 

Mira Karlsson och Dan Lisai, åk 4-6 

 

Tegelbo 

- Önskemål om att personalen ska ha en mobiltelefon för att underlätta kontakt om tex 
hämtning. 

Kalle: Ska fundera över det. Förstår också att det varit svårare för helt nya vårdnadshavare att 
komma in i rutiner runt hämtning och lämning under pandemin när man inte får komma in i 
byggnaden.  

- En hel del synpunkter från vårdnadshavare och barn runt rastverksamheten för barnen i 
förskoleklass och önskemål om mer vuxenledda aktiviteter för att öka inkluderingen. Vissa 
barn har känt sig ensamma, särskilt de som kom till skolan utan tidigare kompisar. De 
behöver hjälp på traven – tex genom rastkompisar. Finns också upplevelser av otrygghet 
eftersom skolgården är så stor och det är så många barn.   
 

- Kommer också en fråga om gräsplätten bakom Tegelbo – kan den användas bättre som en 
mindre gård för förskoleklasserna?  
 

Kalle: Tar med sig synpunkterna vidare ansvariga för utvecklingen av rastverksamheten. Tegelbo är 
en väldigt bra byggnad för förskoleklass med tanke på inomhusmiljön med t.ex. egen matsal men det 
som är lite mer av en utmaning är ju då att det inte blir någon avskild skolgård.  

Kalle tar med sig synpunkterna och önskemål om fler vuxenledda aktiviteter på rasterna till den 
grupp som arbetar med att utveckla rastverksamheten.  

Utrymmet med gräsmattan bakom Tegelbo är en bra yta men finns just nu ingen budget för att göra 
något nytt med den.  

Upprustningen av den del av skolgården där förskolan Lilla Dalen tidigare låg fortsätter dock. 

Årstaskolan och SISAB (Skolfastigheter i Sthlm AB) har satsat 600 000 och kommer att lägga 
ytterligare pengar (200 000 var) på fortsatta upprustningen.  

Tanken är nu att man ska komplettera det som redan finns på ett bra sätt.  

 

 



Sörgården 

- Kommer det att komma upp staket och belysning på den nya delen av skolgården? 

Kalle: Ja, det ska det göra. Men kan inte säga exakt när.  

- Upplever att det inte alltid uppdateras på webben – telefonnummer och så.  

Kalle tar det vidare till ansvariga.  

 

Bakgården 

- Kul med nya delen av skolgården och Gaga-rinkarna. Finns önskemål om fler rinkar. 
 

- Önskemål om att den utökade städningen av toaletterna under pandemin ska vara kvar.  

Kalle: Det ska den.  

- Önskemål om föräldramöte.  Kommer även från andra enheter.  

Kalle: Vi är inne i ett omställningsskede men det är klart att vi ska ha föräldramöten. Håller på att 
diskutera formerna för detta framöver.  

 

Norrgården 

- Även här kommer frågan och önskemål om ledd rastverksamhet och mer vuxennärvaro på 
skolgården. Finns upplevelser av att skolgården har vissa otrygga platser och att det inte 
alltid är lätt att få tag på en vuxen om något händer.  

Kalle: Tar med sig synpunkterna och ska prata med personalen. Understryker också hur viktigt det är 
att barn och vårdnadshavare vänder sig till ansvarig pedagog om något hänt på tex skolgården och 
berättar det. Det är värt att konstatera att även rasterna och deras innehåll har påverkats under 
pandemiperioden. Medarbetarnas tid och utrymme kan ha behövts riktas om för att kunna vara 
igång, även då restriktionerna varit starkare och personalfrånvaron högre.  

Rastutveckling pågår, det är ett prioriterat område för skolan. 

 

Årskurs 4–5 (Åk 6 saknades helt på enhetsmötet) 

- Fråga om hur direktiven ser ut från skolan för de pedagogiska planeringarna i olika ämnen. 
Ska de alltid finnas på Skolplattformen och vad ska de innehålla? Finns det bestämmelser för 
när de ska uppdateras? Just nu saknas det i flera ämnen.  

Kalle: Finns ingen färdig mall, däremot är det bestämt vad de ska innehålla. Och att de ska ligga på 
Skolplattformen under ”Planering och bedömning”.  

 
- Några synpunkter om att det kan bli rörigt med många inlägg på bloggarna och önskemål om 

att kunna sortera ut inlägg – istället för att allt hamnar i ett flöde. 
 



- Få deltagare på dagens enhetsmöte trots att det var ett gemensamt möte för åk 4, 5, 6. Kan 
det behövas mer information? 
 

- Önskemål att en representant från Ikaros/UG ska vara med på mötet. 


