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Minnesanteckningar,   punkt  8,   Tuna  föräldraförenings  årsmöte  
med  klassföräldrar  på  Tuna  Skola  2017-‐09-‐25  

• Mats Bergström, nyvald ordförande för Tuna Föräldraförening (Tuna FF), hälsade välkomna till 
denna diskussion mellan klassföräldrar, skola och Tuna föräldraförening.  

• Rektor Gisela Axell frågade om Tuna FF ville vara behjälplig med att ta ned och flytta en 
klättertall på skolgården. På mötet beslutades att Gustav Ek frågar Svensk Markservice om de 
kan ta ned trädet och flytta det. Eventuellt kan föräldraföreningen hjälpa till att flytta trädet, om 
Svensk Markservice inte kan göra detta.  

• Skolan har fått 100 000 kr för att ordna med ett staket mot väg 273. Rektor ska begära in offert 
för arbetet. Hon meddelade att skolan har en ny kontaktperson på Skolfastigheter, Stefan 
Häggquist. Rektorn vill helst beställa detta arbete före årsskiftet, eftersom pengarna är 
budgeterade för år 2017.    

• Jenny Jewert frågade rektorn vad som gäller angående inköpsstoppet för läromedel. Gisela Axell 
svarade att skolan gör ett minusresultat på 170 000 kr detta år, och att det är därför som 
inköpsstoppet har införts. Rektorns bedömning är att detta inte kommer att påverka den 
pedagogiska verksamheten negativt. Klasserna har tillräckligt med material. Efter samråd med 
rektorn kan undantag från inköpsstoppet göras. Orsaken till att skolan går back, trots ovanligt 
många elever, beror på hög personaltäthet. Flera föräldrar menade att de blivit oroliga efter 
kontakter med lärare, och efter Tuna föräldraförenings förra möte. Kommunikationen kring 
denna typ av frågor kan förbättras och utvecklas för att undvika missförstånd och onödig oro.  

• Karin Andersson, lärare, berättade att skolstarten har varit positiv. Det är en god stämning bland 
personal och elever. Gisela Axell instämde i detta.   

• Skolan arbetar med en kartläggning av elevernas kunskaper i åk 4-9 inom ämnena engelska, 
matematik och svenska. Denna kartläggning genomförs för att skolan ska upptäcka vilka elever 
som behöver särskilda insatser för att uppnå kunskapsmålen. Information om kartläggningen och 
resultat från denna kunskapsscreening kommer att ges till föräldrarna på utvecklingssamtalen.  

• Jenny Jewert flaggade för att det är välkommet med idéer till de föreläsningskvällar som Tuna FF 
brukar ordna. Teman som behandlats tidigare är bland annat: ”Hur vill vi tillsammans utveckla 
Tuna skola?”, ”Nätmobbning”, ”Grooming på nätet” och ”SMILE-pedagogiken”. Några nya 
idéer som Jenny nämnde var att bjuda in politiker från utbildningsnämnden från både Uppsala 
och Östhammars kommun för att diskutera frågor kring förbättrad/utvecklad samverkan kring 
exempelvis Kulturskolan, skolskjutsar med mera. Rektorn bjöds även in att komma med idéer 
om hon exempelvis skulle vilja använda en kväll till att presentera tankar kring samverkan mellan 
Tuna och Stavby skolor.   

• Janne Mårtensson påpekade att medlemsantalet under de senaste åren varit vikande för Tuna FF. 
På mötet enades om att förening måste bli mer synlig. Detta kan ske genom 
hemsidan/UNIKUM, genom löpande information till klassföräldrarna, samt genom att 
representanter från föreningen informerar om föreningen på föräldramöten, och i andra 
sammanhang på skolan. Jenny Jewert mejlar PDF med information om föräldraföreningen, samt 
uppdaterade kontaktuppgifter, som Gisela Axell kan lägga ut på UNIKUM och hemsidan.   

• Nästa styrelsemöte i Tuna föräldraförening blir måndagen 13 november kl 18:30. Alla föräldrar är 
välkomna på dessa möten som är ett utmärkt tillfälle att delta i dialogen med skolan. 
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Minnesanteckningar	  förda	  av:	  
Helena	  Sköld	  

Klassföräldrar  2017-‐2018:  
	  

	  

F	  
1	  

Eva	  Almlöf	  
Therese	  Myhrberg	  

2	  
3	  

Tord	  Jansson	  
Mats	  Bergström	  

4	  
5	  

Ebba	  och	  Björn	  Arvill	  
Elisabeth	  Pettersson	  

6	  
7	  

Jenny	  Jewert	  +	  Charlotte	  Nordgren	  
Magnus	  Utberg	  

8	  
9	  

Annika	  Karlsson	  
Tommy	  Friberg	  


