
Brukarrådet

Plats: Adelövs Friskola

Tid: Måndagen den 14 okt 2013 kl. 15.00

Närvarande: Elin Monell, Ulrika Bolander, Annelie Pettersson, Ulrika Thörnqvist, Tova 
Helmer, Helena Gustafson, Trygve Lundblad, Stina Ljunggren år 4, Malva Helmer år 5,  
Britt-Marie Hugander, Hans Lindgren

Det delvis nya brukarrådet började med att konstituera sig.
Till ordförande valdes Ulrika Törnquist, till vice ordförande valdes Elin Monell, till 
sekreterare för mötet valdes Helena Gustafson, till kassör skall Sofia Blom tillfrågas då hon 
idag delvis har hand om brukarrådets pengar.

Föregående protokoll:
Det föregående protokollet fanns inte tillgängligt. Ulrika fick i uppdrag att kolla upp var det 
kan finnas.

Frågor från elevernas  stormöte:
Eleverna har önskemål om fler saker att göra på rasterna. De önskar sig ett utepingisbord, fler 
cyklar, ramp och en kompisgunga.
En utescen har också tidigare diskuterats. ( material och storlek 4,5’2,5 diskuterades) .
Cyklarna är väldigt populära, idag finns 6 st på skolan.
Utegrupp och fritidsgrupp kontaktas för att fundera på vad som kan genomföras.
Alla håller ögonen öppna kring pingisbord. 
Brukarrådet skickade med eleverna att de under nästa stormöte skulle kolla upp i vilken 
rangordning de olika önskemålen har.

Frågor från föräldrarna:
Det skulle vara intressant att veta hur mycket pengar som kom in vid caféet vid marknaden? 
Helena förmedlar vidare frågan till Sofia och det vore trevligt om det kan stå i ett veckobrev.
Vad har skolan för försäkring? Hans informerade att man håller på att byta bolag för att man 
blivit uppsagd och att det ännu inte är klart. Det tidigare gäller tillsvidare. Försäkringen gäller 
för olycksfall i skolan och till och från skolan.
Önskemål om en ny aktuell adresslista/häfte, frågan tas med till styrelsen.
Skolskjutsen fungerar mycket bra. Det är oerhört viktigt med säkerheten skulle det vara 
stökigt i bussen. Stannar chauffören och inväntar lugn innan han/hon kör vidare.

Frågor och rapport från skolans kontaktpolitiker:
Ekonomin i Tranås kommun går ihop inför 2014. Det som just nu diskuteras är förskolornas 
barngruppsstorlek. Stoeryd byggs om till förskola.
Även ärendet skolskjutspeng togs upp. Detta ligger i nämnden och provningstillstånd 
inväntas. Det är oenighet kring skolverkets rekommendation.

Rapport från styrelsen:
Tisdagen den är det styrelsemöte och då ska styrelsen konstituera sig eftersom årsmöte 
nyligen har varit.



Skolans ekonomi:
Skolans ekonomi för läsåret 12/13 är i balans. I-dagsläget är det 62 elever på skolan. 
Eventuellt är ytterligare 2 elever på gång till adelövs friskola. 
Idealet för skolan är 70 elever utifrån lokaler och gruppstorlek. 
Skolan har ansökt om pengar till förstelärartjänst och har fått det beviljat. Britt-Marie kommer 
att ta denna roll som innebär att tillsammans med rektor utveckla den pedagogiska 
verksamheten.

Nytt från skolverket:
Det har kommit nytt material angående IUP och omdömmesskrivning.

Aktuellt från skolans verksamhet:
Nationella prov under vt 13:
år 3 i sv och ma
år 6 sv, ma, eng, so, no
dessa prov ingår i betygsbedömmningen.

Övrigt:
Sofia funderar på brukarrådets pengar på vilket sätt de ska hanteras. Hans tar med frågan till 
styrelsen. Det är Anna Liljegren som har hand om skolans ekonomi.
Nästa möte är måndagen den 18 nov. 
Då tas planeras det även för julmarknaden i Adelöv, medverkan i Gränna och Luciafirandet.

Vid pennan:
Helena Gustafson

 


