
Protokoll	  från	  möte	  8	  mars	  2016	  med	  Tuna	  föräldraförening	  och	  
personal	  från	  Tuna	  skola	  

Plats	  och	  tid:	  Tuna	  skola,	  lärarrummet	  18.30	  -‐	  20.00	  

Närvarande:	  Janne	  Mårtensson	  (ordf),	  Magnus	  Thor	  (kassör),	  Jenny	  Jewert	  (sekr),	  Mats	  
Bergström	  (ledamot),	  Michaela	  Irvebrandt	  (ledamot),	  Gustav	  Ek	  (ledamot),	  Christina	  
Wiström	  (ledamot),	  Anders	  Blom	  (suppleant),	  Micael	  Tallberg	  (rektor)	  och	  Therese	  
Jansson	  (lärare)	  

1.	  Ordföranden	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

2.	  Jenny	  Jewert	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  mötet.	  

3.	  Mats	  Bergström	  valdes	  till	  justerare	  för	  mötet.	  

4.	  Information	  från	  skolan	  

–	  Inte	  så	  mycket	  nytt	  att	  rapportera.	  Arbetet	  rullar	  på.	  	  

–	  Nationella	  prov	  drar	  igång	  inom	  kort	  för	  berörda	  årskurser.	  

–	  6:ans	  aktivitetsdag	  är	  under	  planering.	  	  

–	  Ett	  par	  lärare	  har	  varit	  frånvarande	  från	  sina	  tjänster	  under	  korta	  perioder,	  men	  
skolan	  har	  kunnat	  lösa	  bemanningen	  genom	  att	  rektor	  gått	  in	  och	  tagit	  lektioner	  och	  
genom	  att	  befintlig	  lärarpersonal	  har	  kunnat	  hoppa	  in	  för	  sina	  kollegor.	  	  

–	  9	  barn	  är	  anmälda	  för	  att	  börja	  i	  F-‐klass	  HT-‐16.	  	  

5.	  Uppföljning	  av	  frågan	  om	  staket	  utmed	  väg	  273	  

Rektorn	  meddelade	  att	  han	  inte	  kommer	  vidare	  med	  frågan.	  Utbildningsförvaltningen	  
vill	  inte	  anslå	  pengar	  för	  ett	  staket	  och	  bedömer	  inte	  heller	  att	  risken	  är	  tillräckligt	  hög	  
för	  att	  motivera	  byggnation	  av	  staket.	  Micael	  Tallberg	  har	  ansökt	  om	  investeringspengar,	  
men	  fått	  avslag.	  Han	  har	  också	  försökt	  driva	  frågan	  som	  ett	  arbetsmiljöärende.	  

På	  mötet	  beslutades	  att	  Jenny	  Jewert	  kontaktar	  Mats	  Gille	  på	  Skolfastigheter	  för	  att	  fråga	  
om	  Tuna	  FF	  får	  sätta	  upp	  ett	  staket	  för	  att	  inhägna	  skolgården	  utmed	  väg	  273,	  och	  vad	  
som	  i	  så	  fall	  gäller	  angående	  utförande,	  material,	  mått	  et	  cetera.	  

Therese	  ska	  kolla	  med	  Olands	  FF	  om	  de	  kommer	  att	  få	  stängselmaterial	  över	  från	  
Korsängen	  i	  samband	  med	  upprustning	  av	  anläggningen.	  

Till	  dess	  att	  ett	  staket	  är	  på	  plats	  meddelade	  rektor	  att	  personalen	  har	  i	  uppgift	  att	  hålla	  
koll	  på	  barnen,	  och	  att	  de	  inte	  ska	  lämnas	  obevakade	  i	  närheten	  av	  denna	  del	  av	  
skolgården.	  	  

6.	  Uppföljning	  skolmaten	  

Rektorn	  redovisade	  resultatet	  från	  en	  enkät	  som	  barnen	  fått	  besvara	  angående	  huruvida	  
skolan	  ska	  servera	  en	  eller	  två	  lunchrätter	  (utöver	  specialkost).	  Utfallet	  blev	  att	  en	  
majoritet	  av	  klasserna	  vill	  ha	  enbart	  en	  rätt,	  men	  räknat	  till	  antalet	  elever	  var	  det	  fler	  



elever	  som	  ville	  ha	  två	  lunchrätter.	  På	  mötet	  beslutades	  att	  prova	  att	  servera	  en	  
lunchrätt	  under	  en	  månads	  tid,	  och	  sedan	  låta	  eleverna	  besvara	  enkäten	  igen.	  	  

7.	  Uppföljning	  fartbegränsning	  

Mats	  Bergström	  meddelade	  att	  Länsstyrelsen	  i	  Uppsala	  har	  skickat	  ut	  förslaget	  (Mats	  
mejl	  till	  Länsstyrelsen)	  om	  en	  fartbegränsning	  till	  30	  km/h	  utmed	  väg	  273	  på	  remiss	  till	  
polisen	  samt	  Trafikverket.	  Svar	  ska	  inkomma	  under	  april.	  Mats	  följer	  upp	  till	  nästa	  möte.	  	  

8.	  Öppet	  Hus	  	  

Öppet	  Hus	  är	  beslutat	  att	  gå	  av	  stapeln	  den	  11	  maj	  kl	  16	  -‐	  18.30.	  Mötet	  förde	  en	  kort	  
diskussion	  angående	  syftet	  med	  Öppet	  Hus.	  Mötet	  beslutade	  att	  tillsvidare	  anordna	  
Öppet	  Hus	  i	  maj,	  och	  att	  syftet	  i	  första	  hand	  är	  att	  föräldrar	  och	  övriga	  
familjemedlemmar	  till	  elever	  som	  redan	  går	  på	  skolan	  ska	  få	  ett	  tillfälle	  att	  besöka	  
skolan	  under	  trevliga	  former.	  Eleverna	  får	  en	  chans	  att	  visa	  upp	  något	  skolarbete	  och	  
uppträda	  på	  olika	  sätt.	  Öppet	  Hus	  har	  varit	  välbesökt	  och	  mycket	  uppskattat	  av	  
föräldrarna.	  	  

Om	  syftet	  också	  skulle	  vara	  att	  presentera	  skolan	  för	  nya	  familjer/nya	  skolelever	  som	  
kan	  tänkas	  söka	  till	  Tuna	  skola,	  borde	  evenemanget	  förmodligen	  ligga	  i	  januari,	  före	  
skolvalet.	  	  	  	  	  

9.	  Antal	  medlemmar	  i	  Tuna	  FF	  	  

Magnus	  Thor	  meddelade	  att	  Tuna	  Föräldraförening	  har	  34	  betalande	  medlemmar.	  	  

10.	  Nästa	  möte	  	  

Nästa	  möte	  beslutades	  till	  månd	  25	  april	  (styrelsemöte,	  men	  öppet	  för	  alla	  föräldrar).	  

11.	  Inga	  övriga	  frågor.	  	  

	  

	  	  

Vid	  protokollet	   	   	   Justerat	  	  

	  

	  

Jenny	  Jewert	   	   	   Mats	  Bergström	  


