
Protokoll fört vid klassombudsmöte  
för Berga Hem och skola-förening 
 
Tisdagen den 20 april 2010 i Bergaskolans matsal. 
 
 
 
Närvarande:  
 
Bosse Grängsjö  6A (samt ordf styrelsen) 
Inge Dorthe Schwarz 4B   
Charlotte Traneus  3 (samt styrelseledamot) 
Elisabeth Gräslund Berg  4A (samt styrelseledamot) 
Stefan Johansson  4A (samt kassör styrelsen) 
Henrik Ericson  2 (samt styrelseledamot) 
Sorya Adolfsson 6B 
Marie Kadestam 1 
Ingrid Carlson Bjerald 6B 
Ingela Marklinder 6A 
 
klasser som saknade ombud vid mötet:  
förskoleklass, klass 5 samt särskolan 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Bosse Grängsjö förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Justerare 
 
Stefan Johansson utsågs till justerare av protokollet. 
 
 
§3 Rektor informerar 
 
Rektor är på semester, därför ingen rapport från honom detta möte. 
 
 
 
§ 4 Klassombudspresentationer 
 
 
Förskoleklass 
 
Ingen representant fanns närvarande.  
 
 
Klass 1 ombud: Inge Dorthe Schwarz 



 
Känns stabilt och tryggt i klassen. Stor och livlig grupp som personalen jobbar aktivt med.  
Synpunkter när våren börjar med lekar med regler som fotboll, king osv, att personalen är 
aktiva i detta. 
Önskvärt med mer personal ute senare på eftermiddagen – dvs när barnen är mer ute i ljuset 
behövs mer personal ute. 
 
H&S skall begära ett svar från Per om rastvaktsschema som vi ännu ej fått. 
 
 
Klass 2 ombud: Henrik Ericson 
 
Lika som i 1-an. Personalen jobbar med när problem dyker upp. Har arbetat bl.a. med att gå in 
i leken och hjälpa till att prata om regler osv.  
 
Klass 3 ombud: Charlotte Traneus 
 
Fungerar väldigt väl, inget särskilt att rapportera. 
 
 
Klass 4 A ombud: Elisabeth Gräslund Berg  
 
Fungerar bra. Har varit en internetincident i klassen, och det har tagits upp i skolan och 
diskuterats.  
 
 
Klass 4B ombud: Inge Dorthe Schwarz 
 
Läraren deltidssjukskriven och informationen från skolledning till föräldrarna har inte 
fungerat om vikarier osv.  
Frågan om disponering av lärarresurser togs också upp, eftersom det visat sig att idrottsläraren 
åker med dem som behöver simträning, och därför resterande elever står utan idrottslärare de 
lektionerna. 
 
 
Klass 5  
 
Inget ombud närvarande. 
 
 
Klass 6A ombud: Bosse Grängsjö och Ingela Marklinder 
 
Det tickar på. Många killar vägrar cykelhjälm och det är något som skulle kunna kopplas till 
om man gör en trafiksatsning om trafikregler osv. 
 
Har också kommit upp negativa synpunkter på maten. Detta är något som H & S styrelse 
precis börjat arbeta med. 
 
Klass 6B ombud: Sorya Adolfsson och Ingrid Carlson Bjernald 
 



Fungerar bra. Också i denna klass en del problem med cykelhjälmar, och föräldrarna har talat 
med läraren Kristina som tagit upp det i klassen. Annars är det framför allt skolresan som 
hägrar nu. 
 
 
 
§ 6 Bergadagen 
 
Bergadagen kommer att äga rum lördagen den 8 maj kl. 13 – 15. Huvudansvarig från Hem 
och Skola-föreningen är Pernilla Boström.  
 
Genomgång av alla klassers uppgifter under Bergadagen: 
 
Förskoleklass baka till kaféet (se klass 6B) 
Klass 1  fotbollsstraffar 
Klass 2  burkkastning 
Klass 3  bowling 
Klass 4 A  hockeymål 
Klass 4B  basketstraffar 
Klass 5  chokladhjul 
Klass 6A  korv- o/el hamburgare- o/el glassförsäljning 
Klass 6 B  kaféförsäljning och bakning till detta (även förskoleklassen bakar  

till detta) 
 
Bosse kontaktar Pernilla om Förskoleklassen och kafébak, samt larm, el och 
korvkokningsutrustning. 
Bosse kontaktar särskolan om att de om de vill vara med så får de gärna vara med och baka 
till kaféet. 
 
Klassombuden meddelar klassföräldrarna om arbetet med Bergadagen och de ser tillsammans 
till att bemanna klassens arbetsuppgift. Det är viktigt att tänka på att bemanna ett pass före kl. 
13 för att ställa i ordning aktiviteten och en efter kl. 15 för att räkna ihop kassan och plocka 
undan.  
 
 
§ 8 Mötets avslutande 
 
Ordföranden Bosse Grängsjö förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat  
intresse. 
 
 
 
Uppsala 20 april 2010 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Elisabeth Gräslund Berg  Stefan Johansson 
sekreterare   justerare 


