Skolråd Årstaskolan F-6 210318
Deltagare:
• Tegelbo/F-klass: Jakob
• Bakgården/åk 1: Lillemor
• Sörgården/åk 2: Thomas
• Norrgården/åk 3: Rebeca och Karin
• Rektor Kalle Enström
•

Inga deltagare från åk 4–6.

Vi pratade en del allmänt om pandemin och hur den påverkar skolan och vilka anpassningar
vi behöver göra. På fråga så konstaterar Kalle att medarbetarna är påverkade av den utdragna
förändrade vardagen, precis som övriga i samhället. De allra flesta av skolans 155
medarbetare har heller inte haft möjlighet att arbeta hemifrån, pga sina yrkens karaktär.
Punkter från föräldrarepresentanterna:
Tegelbo:
Platsen där förskolan Lilla Dalen låg på skolgården upplevs som mörk.
Kalle undersöker SISABS plan för belysning.
Kalle förklarar att planeringsmöte för skolgårdsytan med SISAB äger rum i början av april.
Önskemål från eleverna har samlats in via elevråden. Nu behövs konkreta förslag på vad som
kan placeras där och vad det kostar. Sedan kan vi skolan gå vidare med prioriteringar. Det är
skolans budget som bekostar det hela, med tanke på detta föreslår Jakob att vi kan tänka i
etapper för att sprida ut kostnaderna över flera år.
Bakgården:
Toaletterna: Barnen önskar att de var renare och luktade bättre. De vill också kunna använda
fler än den som är närmast sitt eget klassrum.
Föräldrarna uppfattar att deras barn undviker att gå på toaletten pga ovanstående.
Förslag: Allmän uppfräschning av toaletterna. Kalle poängterar att vi i nuläget har städning av
toaletterna två gånger/dag.
Eleverna önskar en mer färgglad och fantasifull gård, saker att klättra på etc. Lekmaterial är
inköpt. Kalle förklarar att inga större förändringar är planerade på Bakgårdens skolgård, ytan
där Lilla Dalen låg är prioriterad i budget.
En del föräldrar upplever att vuxennärvaron utomhus kan vara låg.
Kalle berättar att rastverksamheten är ett fokusområde för fritids. Medarbetarna har jobbat
med det under studiedagarna i januari och arbetet fortsätter.
Skolgårdsytan på Bakgården upplevs som mörk. Förslag att sätta upp starkare belysning.
Oönskade dofter utomhus tror vi kan bero på tömning av fettavskiljare. Om möjligt ska vi
styra detta till tid som påverkar oss mindre.

Inomhus önskas lampor med dimfunktion i klassrummen samt mer växter, om vi också har
möjlighet att se till att de kontinuerligt vattnas.
Sörgården:
Större transparens vad gäller vikarierna på enheten önskas.
Förslag: Anslå bilder med namn på dem som jobbar på Sörgården, extra viktigt nu när
föräldrarna inte har möjlighet att komma in i lokalerna.
Norrgården:
Vi pratade om skolan åtgärd för att glesa ut eleverna i matsalen vid mellanmålet, då en del av
eleverna äter mellanmål på Norrgården istället.
Vi pratade även om Skolplattformen, bloggar och informationsflödet från skolan till hemmen.
Vidare information om detta kommer från skolan, vid starten på höstterminen.

Nästa Enhetsråd/Skolråd är 6 maj, även det kommer att genomföras digitalt.

