
Minnesanteckningar från Brukarrådsmöte 27/4 2015  

Närvarande: Elin Monell, Görel Lidberg, Tova Helmer, Sandra Ulmbrant-Nyström, Catarina 

von Otter, Britt-Marie Hugander, Frida Nordqvist.  

 

Från elevernas stormöte:  

Inget nytt stormöte har varit sedan sist.  

Tova har kollat upp kompisgungor och har nu beställt en från Hags, som kostar ca 26000. 

Styrelsen har beslutat att skjuta till 10.00 kr. Fastighetsägaren har lovat att ordna sand och 

ombesörja att gungan kommer på plats. Lärarna ska kolla var de vill att gungan ska placeras.  

Catarina har köpt in bandyklubbor för ca 3500 kr.  

Vi vet inte ännu exakt vad skolresan kostade. Om det finns pengar kvar efter att skolresan och 

kompisgungan är betald, så är det utepingisbord som står näst på tur. Det kostar ca 11000 kr 

på Hags. 

Några tjejer i 5-6an skulle vilja bygga en mack till skolgården. Antingen tas pengar från 

brukarrådet eller från skolans budget till materialkostnaden.  

Skolresan var mycket lyckad. 

Från kontaktpoliktiker: 

Ingen kontaktpolitiker var närvarande idag.  

Frågor från föräldragruppen: 

Information från styrelsen:  

Styrelsen fokuserar just nu på budgetarbete och personalbemanningen för nästa läsår. Eva 

Engström var med på förra styrelsemötet och informerade om att hon kan vara behjälplig att 

söka pengar från EU-projekt vid behov. 

Övrig info från skolan:  

Tanken är att det ska erbjudas sommarskola i sommar, troligen blir detta i juli månad. Detta 

erbjuds till klass 5-6.  

Britt-Marie berättar att pengar har sökts i år igen till biblioteket, framförallt till faktalitteratur. 

Britt-Marie informerar om att skolan har beslutat att fortsätta med nationella prov, trots att 

vissa ej är obligatoriska längre. Nationella prov kan ändå vara en bra träning.  



8 elever går ut 6an i år och 8 elever är anmälda till den nya f-klassen i höst. Hur klasserna ska 

organiseras är inte riktigt bestämt än, men det kommer bli en f-klass och en 1-2, i övrigt är det 

inte riktigt bestämt.  

Höstterminen börjar 18 augusti. 

Skolans ekonomi/ budget: 

Under kontroll. 

Övriga frågor: 

Adelövs marknad. 5-6an kommer att ansvara. Vi enas om att köra samma upplägg som förra 

året, lottförsäljning samt försäljning av hembakt/ egenodlat. Marknaden är i år 3 sep. Ett 

utskick görs innan sommarlovet om detta. Catarina tror att Västanå kan sponsra med ett 

julbord att lotta ut i år också. Vi tänker att vi kan sälja hembakade bullar och hålkakor, alla 

som vill får baka. Man kan även skänka annat om man vill. 

Frida kollar med slöjdläraren om eleverna kan tillverka något att sälja. 

Tova ordnar med frön, så de som vill kan odla grönsaker till marknaden.  

Tova kollar om vi kan låna samma marknadsstånd som förra året. 

Vi funderar på om vi kan marknadsföra oss tydligare i år, tex att eleverna har tröjor med skol-

loggan på. 

Vårfest. 18 maj kl 18. Det kommer vara uppträdande av musikeleverna och någon aktivitet 

eller lek som lärarna ordar. Medhavd fikakorg. Elin kontaktar Mari Hårrskog och kollar om 

hon kan fixa inbjudan. Kollar även om några behöver hjälpa till att ställa iordning i 

gympasalen inför vårfesten. 

Skolavslutning. 11 juni kl 18. 3-4an ansvarar. Kyrkan ska pyntas och fika ordnas.  

Ett förslag på att ordna bytardag/ loppis på skolan ev till hösten eller under adelövsveckan i 

sommar. 

 

Tillägg: En fråga som kom upp efter brukarrådsmötet var om brukarrådet kan bekosta ”sista 

natten med gänget”, en aktivitet som anordnas för eleverna i 5-6an av fritidsgruppen. 

Brukarrådet beslutade att inte detta skulle bekostas av brukarrådets kassa. Detta är en frivillig 

aktivitet och de elever som vill delta, får själva betala.   

 

Nästa brukarrådsmöte 24/8 kl 17.00  

Skrivet av Elin Monell 



 


