
Protokoll fört vid styrelsemöte för Berga Hem och skola-förening 
Onsdagen den 29 september 2010 i Bergaskolan. 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Bosse Grängsjö (ordf) 
Stefan Johansson (kassör) 
Elisabeth Gräslund Berg (sekr) 
Marie Berglund (fr om § 4) 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Bosse Grängsjö förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Justerare 
Stefan utsågs till justerare av protokollet. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Rektor informerar 
Det har varit en väldigt lugn start på terminen. Just nu arbetar man med likabehandlingsplan 
och kvalitetsredovisning som ska vara klar i november. Likabehandlingsplanen har utökats 
och kommunen gjort en mall, för att skolorna lättare ska kunna göra planen. Per återkommer 
om detta på ett möte längre fram när planen är klar och kan diskuteras. Fritidsplan för hela 
kommunen för att höja och se till jämnare kvalitet i fritids. Varje skola ska sedan göra en egen 
handlingsplan utifrån den, hur man själv ska jobba med den på sin skola. 
 
Ekonomin går runt, knappt. Det saknas egentligen 12-14 elever för att det ska gå runt. Det 
innebär ett par-tre elever i varje klass så skulle grundskolan gå runt. Blev ganska stort tapp i 
6-an, många som bytte till ”högstadiet” redan nu. 
 
Personal: skolan ny specialpedagog. Kjell är en enorm tillgång som arbetar med en mängd 
olika saker, vaktmästare, som vikarie, på fritids osv. Han finns på skolan åtminstone fram till 
januari. 
 
Glass vid skolstarten – skolan ordnade det detta år. Skapande skola kommer i gång i 
november 4-6 Ako och Grosse och Staffan – fyra gånger per klass, spela världens musik. 
Utmynna i en föreställning för föräldrarna. Foajén vid matsalen kommer att rustas upp under 
hösten.  
 
 
§ 5 Kvarstående punkter sedan förra mötet  
Mat 
Marie har talat med Per Ryberg. Var väldigt intresserad, men det var precis före sommarlovet 
så det har stannat upp litet. Marie pratade om ett exempel från en annan skola med ett större 
projekt att försöka involvera leverantörer och lokala entreprenörer till ett positivt projekt om 



detta. En erfarenhet från Maries besök i skolmatsalen handlade mycket om att det är så dålig 
miljö i matsalen. Kan man få till en förbättrad miljö i samband med ett sådant positivt projekt 
så kan det nog ha potential. Kanske kunde man engagera elever att fotografera ”före-efter” 
och göra en skoltidning om det. 
Finns också någon form av Hälsocertifiering som skolorna kan ansluta sig till. Skulle kunna 
kollas upp av Elisabeth. 
Marie skriver ihop en kortare text om detta inför nästa styrelsemöte, så att vi kan diskutera 
detta närmare under nästa styrelsemöte och sedan ta upp det under klassombudsmötet.  
 

§ 6 Stående punkter 
Ekonomi Ekonomin följer budget. 

Skolmiljö   Inget 
Mobbning Inget. Föreläsningen den 6 okt …. 

Hemsidan Protokollen måste in för att läggas ut där. Bosse har svårt att hinna med 
hemsidan. Vore bra om någon annan i styrelsen kan ta över denna uppgift. 

Bergadagen Datum föreslås: lördagen den 7 maj. På nästa styrelsemöte skall diskussionen 
från styrelsemötet i maj 2010 tas upp vidare. 

Resebidragsansökningar Inget just nu. 
  

§ 7 Övriga frågor 
Uppgifter om Hem och Skola är nu uppdaterade till Bergaskolans telefonkatalog, med 
telefonnummer till Bosse. 
 

§ 8 Kommande möten 
Klassombudsmöte 20 oktober kl. 19, styrelsemöte kl. 18. 
Styrelsemöte 1 december kl. 19. (här kan vi fundera vidare om det behövs fler) 
Årsmöte 2 februari kl. 19. 
Klassombudsmöte 16 februari kl. 19, styrelsemöte kl. 18.  
Klassombudsmöte 13 april kl. 19, styrelsemöte kl. 18 (inför Bergadagen) 
 
Nästa styrelsemöte blir alltså 20 oktober kl. 18. i matsalen. 
 
§ 9 Mötets avslutande 
Ordföranden Bosse Grängsjö förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
 

Uppsala 29 september 2010 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Elisabeth Gräslund Berg   Stefan Johansson 
sekreterare    justerare 


