
Minnesanteckningar från Brukarrådet 151124 

 

Närvarande: Elin Monell, Catharina von Otter, Frida Ossiansson, Görel Liedberg, Sandra Ulmbrant 

Nyström och Leif andersson. 

 

 Ordförande hälsade välkomna. 

Föregående protokoll. 

Frågor från elevrådet:   

- Eleverna önskar att vi köper in fler cyklar samt pingisbord. Frida har köpt in Bandymål, 

innebandybollar samt diverse leksaker till skolgården och ska även kolla upp pingisbord för 

ev. inköp. Lisa har köpt in hopprep.  

Brukarrådet ska köpa in 2 skranor, 5-6 hjälmar, hållbara snöskyfflar samt 1-2 cyklar (elever 

och lärare ska bestämma vilka de vill ha). 

 

Frågor och rapporter från skolans kontaktpolitiker: 

Leif Andersson:  

- Landsbygdsstödet skav vara kvar, men politiker jobbar även för att höja skolpengen. 

- Alkoholkonsumtionen har ökat bland Åttondeklasselever och man diskuterar om information 

till föräldrar om att inte köpa ut alkohol ska ges redan när deras elever går  i mellanstadiet.  

Det har tidigare getts utbildning i detta. 

- Lärarbristen är stor. Man frågar pensionerade lärare. 

- Flyktingar: Efter nyår startar förberedelseklasser i Wigenshuset. Problem finns dock att 

skolorna som sedan ska ta emot flyktingarna är fulla. Man påskyndar utbyggnad av Fröafall 

och Hubbarp. Man jobbar även för att bussa ut flyktingelever till byskolorna. 

- Man vill utveckla kulturskolans verksamhet och förslag är välkomna. 

- Förskolorna i Tranås är fulla. 

- Man ska inom kommunen ev. erbjuda barnomsorg även under tidigare tider på morgonen 

och senare på kvällen för att tillgodose behov. Pengar till det tas i så fall från 

vårdnadsbidraget som ska tas bort. 

 

Rapport från skolans styrelsemöte: 

Ny ordförande är Jörgen Birgersson 

 

 



Aktuellt från skolans verksamhet: 

Både Rektor Hans och Britt-Marie söker pengar till skolan. Bla. Har man sökt och beviljats 

kullturpengar som under året används till resan till Ekhagens Forntidsby, författaren Ulf Sindts besök  

och Konstnären Ann- Kristine Jensmars lektioner i att måla. 

 

Man jobbar med att stärka kontakten med Högskolan för att öka chansen till rekrytering samt att 

hålla sig uppdaterad inom utbildningssektorn. Intresse finns bland personalen att utbilda sig till 

handledare för att ta emot lärarstudenter. 

 

Jultider: 

Luciafirandet hålls som vanligt i Adelövs kyrka och förberedelser för fika, stolar och bord ansvarar 

föräldrar till elever  i 1-2:an för.  

År 6 håller i bazaren i samband med luciakvällen och 50% av intäkterna går till brukarrådet för inköp 

till eleverna samt skolresa mm. 

 

 

Utvärdering av Julmarknaden 2015: 

Julmarknaden fungerade mycket bra, vi har fått bra kritik och eleverna var nöjda, 

Positivt: 

- Bra uppslutning på föräldrar, många ställde upp! 

- Förberedelserna med parkeringen gick bra, det tog ca.2 timmar med hjälp av sju vuxna och 

medföljande barn. 120 stolpar och ca. 10 snitselbandsrullar användes. Det behövs fler 

stolpar. 

-  Parkeringsvakterna gjorde ett mycket bra jobb under högtrycket, bra med vuxna som tydligt 

visade var bilarna skulle parkera och att Anna stod och pekade ner mot parkeringen. 

- Att skolan var öppen dit man fick lämna/hämta växelpengar.  

- ”Kyrkobesökare”-skylt bra. 

- Elever som tog betalt ställde sig efter ett tag längre in vilket underlättade. 

- Parkeringen gav ca. 17 000kr. 

- Parkeringskarta samt annan info om planering och upplägg finns i Brukarrådspärmen. 

- Växelkassan på 2000kr var lagom. 

 

 

 



Inför nästa Julmarknad: 

- Förberedelsemötet med brukarrådet bör förläggas före höstlovet. 

- På utskickslappen inför julmarknaden ska vi lägga till ”antal personer” som kan hjälpa till.  

- Större parkering vid skolan. Vi får diskutera om parkeringen bakom skolan ska öppnas. 

- Handikapparkerring bör finnas precis vid marknaden då det finns de som är mycket svårt 

handikappade. 

- Kyrkobesökare/körmedlemmar och knallar ska kunna få lämna frivillig peng. 

- Fler parkeringsvakter första passet som dessutom bör förlängas: 12.15-14.30. Byte av vakter 

går inte under högtryck. 

- Ordna med walkytalky/jaktradio mellan parkeringarna och mob.nummer/telefonansvariga 

för att kommunicera om fler bilar och/ eller vakter behövs på andra stället.  

- Vakter vid kycklingstallet kan avgå redan kl. 16.15 och 16.30 vid skolans parkering. 

- Diskutera till nästa marknad om vi ska ha biljetter (nackdel är att det då behövs extra 

personer till det, fördel är att de som tar betalt ser om de redan betalat.) 

Inköp till Julmarknaden:  

- Midjeväskor 

- Stolpar 

- Vimplar 

- Ev. biljetter 

 

Brukarrådet: 

Brukarrådet ska nästa föräldramöte informera om vad vi gör och lyfta fram vikten av ideellt arbete 

för att så många som möjligt engagerade. Vi saknar för närvarande ersättare från åk 3.  

 

Representanter till Brukarrådet: 

F-klass:  Ulrik Isleborn     (Agnes- Cecilia) 

1:an:  Sandra Ulmbrant Nyström  (Enya) 

2:an Ann Stolt  (Johanna)  

3:an Vi behöver en efterträdare till Elin Monell. 

4:an Görel Liedberg (Ella) 

5:an Catharina von Otter (Louise & Erik) 

6:an  

Nästa Brukarråd är onsdagen den 24/2 2016. 

Sekreterare:  Sandra Ulmbrant Nyström 


