
Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem- och 

skolaförening. 
 

Onsdagen den 20 oktober 2010 i Bergaskolans matsal. 
 

Närvarande:  

Bosse Grängsjö  4A (samt ordf styrelsen) 

Inge Dorthe Schwarz 5B och 2   

Charlotte Traneus  4a (samt styrelseledamot) 

Elisabeth Gräslund Berg  5a (samt styrelseledamot) 

Stefan Johansson  5a (samt kassör styrelsen) 

Henrik Ericson  3 (samt styrelseledamot) 

Anna Lagerqvist 1 

Per Aslund   rektor 

 

klasser som saknade ombud vid mötet:  

Förskoleklass, 4b (har ej fått kallelse) klass 6 samt särskolan.  

 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Bosse Grängsjö förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Justerare 
 

Stefan Johansson utsågs till justerare av protokollet. 

 

§3 Rektor informerar 
 

Arbetet med kvalitetsredovisning pågår för fullt. Likabehandlingsplanen borde ha varit klart  

v. 43 men har det har blivit försenat. Hem- och skola kommer in i ett senare skede. Skapande 

skola kommer igång efter lovet som slutar med en föreställning tillsammans med 

musikläraren. Författarbesök (Arne Norlin) har varit hos 4-6 vilket var bra. Kunskapoteket 

öppnar nästa vecka den 28 oktober. 

 

I övrigt har det varit en lugn och bra höst och enligt likabehandlingsplanen känner sig 

eleverna trygga. Sexorna är goda förebilder. 

 

Foajén kommer att renoveras och idéer om att göra matsalen mysigare finns.  

 
§ 4 Klassombudspresentationer 
 

Klass 6 (rektor Per presenterade) 

Det fungerar bra. De tar än mer ansvar och har lärt sig studieteknik. Lärarkandidaten bidrar 

till den goda stämningen. 

 

Klass 5b Inge Dorthe Schwarz 

Det är bra i klassen.  

 



Frågan om nationella prov kom upp. Uppsala kommun har bestämt att både åk 5 och 6 

kommer att ha nationella prov. Hem och skola är kritisk till detta och tycker att det leder till 

mycket onödigt merarbete. Vill föräldrar opponera sig är det BUN (barn och 

ungdomsnämnden) som ska bearbetas även om chanserna att de ändrar sig är mikroskopiska. 

Det har varit en del problem i samband med tex duschande efter gymnastiken, vilket har 

diskuterats i klassen. Man har jobbat gemensamt för att hitta en bra lösning och problemen 

verkar ha minskat betydligt. 

 

Klass 5a Elisabeth Gräslund Berg och Stefan Johansson 

Det fungerar bra. Frågan restes om hur man ska arbeta med valet och partierna. Ska man ta 

upp andra partier än riksdagspartier eller finns det gränser? Hur tar man upp svåra politiska 

frågor och hur kommer det att skötas nästa vid nästa val?  

 

Klass 4b Ingen representant fanns närvarande.  

Men vad vi vet finns det inga problem. 

 

Klass 4a Bosse Grängsjö 

Det fungerar bra.  

 

Klass 3 Henrik Ericson 

Det fungerar bra. 

 

Klass 2 Inge Dorthe Schwarz 

Det fungerar bra. 

 

Klass 1 Anna Lagerqvist 

Det fungerar bra. 

 

Förskolan och särskolan – ingen representant 

 

 

§5 Bergadagen 
 

Bergadagen kommer att äga rum lördagen den 7 maj kl. 13 – 15.  

 
§6 Övrig fråga:  
 

Ska vi ha en stor julavslutning eller ska det ske klassvis? Vi tyckte att det gärna får ske dagtid 

och klassvis.  

 

§ 7 Mötets avslutande 
 

Ordföranden Bosse Grängsjö förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat  

intresse. 

 

Uppsala 20 oktober 2010 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

Henrik Ericson  Stefan Johansson 

sekreterare   justerare. 


