
Brukarråd     

 2016-10-18 

Närvarande: Frida, Pauline, Görel, Sandra, Britt-Marie,  

Eleverna har önskat inköp av: 

- Hoppstyltor, Bandyklubbor, Basketbollar, Nyckelpigor, Romerska ringar ute (större 

investering till senare),Karusell . 

Det behövs också fler Dubbelpulkor, Runda tefat, Lekhjälmar (inställbara), Cyklar och handcyklar. 

Catharina (ekonomiansvarig i brukarrådet) köper in Bandyklubbor, Basketbollar, pulkor, tefat och 

lekhjälmar. Skolan beställer hoppstyltor. 

 

Aktuellt från skolan: 

-Vi välkomnar Ulla-Britt Einarsson som nu hjälper till i 2-3:an. Hon bidrar bla. till att de kan jobba mer 

i halvklass. 

-Margaretha Ljunggren har ordnat 3 elever från musiklinjen på Sommenbygdens Folkhögskola som 

ska hålla i skolans musikundervisning (den Adelövs Friskola erbjuder utöver den som ingår i schemat). 

-Det byggs ett nytt förråd. Snilleblixten ska flyttas och användas som grupprum. 

 

Brukarrådets representanter: 

Vi välkomnar varmt våra nya Brukarrådsrepresentanter Åsa Lowejko samt Dietmar och Bettina Kopf. 

Varmt tack också till er andra som erbjöd er hjälp! Till våren och hösten blir det aktuellt med nya 

representanter igen. 

Här är kontaktuppgifterna till våra representanter. Välkommen att kontakta oss med idéer, 

synpunkter mm. så tar vi upp det i Brukarrådet. 

 Fsk:  Pauline Lybäck-Ax 073-814 43 32                pauline_lyback-ax@hotmail.com 

1:an: Ulrik Isleborn  070-252 90 27                 isarydab@gmail.com 

2:an Bettina och Dietmar Kopf 070-209 81 26                 xafylo@gmx.de      

3:an Görel Liedberg 070-748 64 77                 gorel.liedberg@hotmail.com 

4:an Sandra Ulmbrant Nyström  073-071 85 05                 gladjekraft@live.se 

5:an Åsa Lowejko  070-283 34 56                 kontakt@heartstaff.se 

6:an Catharina von Otter 073-941 07 30                 catha@vastanaslott.se 



Julmarknaden: 

Inför Parkeringen: 

- Skyltar finns i Brummesmålen, Helena ordnar med det. 

- Majblommsväskorna används  vid betalning, man behöver inte ha med midjeväskor. 

- Frida ordnar med Jaktradio för smidigare kontakt mellan olika parkeringsplatser ex. om 

tillgång på platser, behov av mer växelkassa mm. 

- Elin Monell ordnar med Stolpar till parkeringen 

- Görel ordnar med Snitselband -”- 

- Görel och någon mer sköter växelkassan – utlämning samt inlämning. 

- Skolan ordnar p-biljetter 1000st. 

- Brukarrådet ordnar med växelkassa: 2000 kr. (20-och 50-lappar). 

- Det är nya tider för julmarknaden i år: kl.12.00-16.00. 

 

Lucia fre 9/12 kl. 18.00: 

- 1-2:an ansvarar för Luciafikat. Mer info kommer senare. 

- Ansvariga Brukarrådsrepresentanter: Ulrik, Bettina och Dietmar 

- Eva-Lena beställer fika 

- Anvariga ställer upp bord och stolar onsdagen 7/12 i år, detta för att borden även ska kunna 

användas till skolans Nobelfest.   

- Paulina ordnar med nyckel. 

- Nya bord är inköpta så vi ej behöver hämta och låna från Hult. 

 

Nästa brukarråd:  

 v.6 eller v. 7 inför Föräldramötet. 

 

Mvh 

Brukarrådet 


