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Protokoll fört vid klassombudsmöte  
för Berga Hem och skola-förening 
 

Onsdagen den 9 mars 2011 i Bergaskolans matsal. 
 
 
 
Närvarande:   representerar klass: 
 
Henrik Ericson  3 (samt ordf i styrelsen) 
Henrik Ericsson  3  (samt styrelseledamot) 
Bosse Grängsjö  4A (samt styrelseledamot) 
Elisabeth Gräslund Berg  5A (samt sekr i styrelsen) 
Marie Kadestam 2 
Inge Dorthe Schwarz 5B och 2   
Johan Ulin   3 
 
Rektor Per Asplund (fr.o.m. §4) 
 
klasser som saknade ombud vid mötet:  
förskoleklass, klass 1, klass 6 samt särskolan. 
 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

 
Ordförande Henrik Ericson förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Justerare 

 
Bosse Grängsjö utsågs till justerare av protokollet. 
 
 
§ 3 Klassombudspresentationer 
 
Förskoleklass 
 
Ingen representant fanns närvarande.  
Henrik Ericson kontaktar med förskoleklassen för att ta reda på om informationen fungerar, 
om där finns någon representant eller om det finns någon som är intresserad av att bli. 
 
 
Klass 1:  
 
Ingen representant fanns närvarande.  
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Klass 2: 
 
Fungerar väldigt positivt, klassen är bra och lugn.  
Finns ett problem kring klass 2:s mattider: de har bara en ”sitttid” i matsalen  på 15 minuter. 
Föräldrarna tog upp detta på föräldramöte i höstas, eftersom de inte anser att det inte är ok. 
Det har också funnits synpunkter från eleverna om maten. 
Vi tar upp dessa frågor med rektor under §4 igen, och styrelsen tar också med detta till arbetet 
med matfrågorna. 
 
Det har varit en del problem kring idrotten. Också detta diskuteras under §4. 
 
 
Klass 3 
 
Fungerar förhållandevis lugnt i klassen. Stor klass, det har kommit till ett par stycken senast 
för någon månad sedan. 
 
Även här har uppkommit frågor kring maten. Det gäller dels frågor om hur många alternativ 
som serveras jämfört med kommunens matsedel, dels frågor kring förändringar av 
mellanmålet där det upplevs som att saker tagits bort: Bregott bytts ut mot Lätta, brödet bytts 
ut, bullar borta osv. 
Tas upp med rektor under §4, diskuterades också att styrelsen skall försöka få in Marie 
Berglund som representant i det nystartade matrådet. 
 
 
Klass 4a: 
 
Bara positivt. Verkar också fungera bra i samröret med 4b. 
 
Fråga om trafiksituationen vid Disponentvillan. Hur är det med övergångsställe där? Detta har 
tagits upp tidigare år, och detta är ingenting skolan kan göra något åt. 
 
Konstaterades att det verkar vara så att eleverna går under viadukten under Ekebyvägen, och 
att det viktiga är att få eleverna att även vid Disponentvillan välja en säker väg.  
Hem och skola uppmanar därför föräldrarna att tala med sina barn om hur de ska gå och att 
man gärna ska gå med sina barn från skolan till Disponentvillan för att visa hur man ska ta sig 
dit på ett bra sätt. 
 
 
Klass 4b: 
 
Ingen representant fanns närvarande.  
 
 
Klass 5a: 
 
Fungerar bra. Var tillsammans med 5b på TV i lördags, vilket de naturligtvis tyckte var roligt. 
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Klass 5b: 
 
Fugnerar mycket bra i klassen. Dock har det skurit sig helt med idrottsläraren efter en 
simningsövning. Även detta tas upp med rektor under §4. 
 
Blev också en diskussion om simning allmänt och att man tagit bort simundervsiningen i 
lågstadet. Styrelsen får i uppgift att skriva till kommunen om att vi tycker att denna förändring 
är mycket dålig – simundervisningen återinfördes ju för ett par år sedan just för att man 
konstaterat att svenska barns sim- och vattenkunskaper blivit betydligt sämre.  
 
 
Klass 6 
 
Ingen representant fanns närvarande.  
 
 
 
§ 4 Rektor rapporterar 

 
Rektor Per Asplund rapporterar: 

• Matsalsmiljön – där är skolan i gång med arbetet. 
• Nästa vecka går den årliga enkäten ut till föräldrarna. 
• Slöjd. Problemen att rekrytera träslöjdslärare har fortsatt. Därför kommer man nu att 

resten av terminen att K-G Eriksson, som arbetar i särskolan, tar undervisningen med 
4-orna, och Kjell tar de andra.klasserna. Rektor har gott hopp om att till höstterminen 
kunna rekrytera en behörig träslöjdslärare. Då skall man slå ihop tjänsten med 
undervisning i Videskolan och på så sätt få ihop till en heltidstjänst. 

 
Frågor från Hem- och Skola: 
 
Maten: 
Om kvaliteten: 
Rektor meddelar att man just startat upp matrådet, och hade första mötet förra veckan.  
Exemplet om klagomål på kvaliten på tillagningen av pastan: Pastan ska numera tillagas på 
lokalt Bergaskolan, och personalen arbetar nu med att lära sig tillaga pastan i varmluftsugn, 
det är en inkörningsperiod där det kanske blir en del missar. 
 
Rektor säger också att den nya ansvariga på kommunen, Therese, är postitiv till kontakt från 
såväl föräldrar som skolan direkt. 
 
Om mattiderna och att klass 2 bara har 15 minuter att sitta i matsalen. 
Enligt schemat ska de ha 25 minuter säger  rektor, men föräldrarna säger att det inte stämmer, 
de har bara 15 minuter. Rektor ska kolla upp detta.  
 
Om mellanmålet och förändringar: 
Det har skett förändringar, för att få mer variation i mellanmålet.  
Diskuterades att det är mycket viktigt med information om förändringar – att föräldrarna får 
veta vad det är för förändringar så att de kan tala med sina barn om det, liksom att lärarna kan 
informera eleverna om förändringarna på ett positivt sätt. Styrelsen skall arbeta vidare med 
detta. 
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Fråga om hälsotänk kring maten i skolan:  
Rektor tror att det är förändringar som är på gång, men att det hittills har varit väldigt stelbent 
kring dessa frågor.  
 
 
Idrotten: 
 
Utifrån klassombudens rapporter finns det en del frågor kring några händelser i samband med 
idrotten i linje med tidigare. Ingen diskussion kan föras om enskilda ärenden, men mötets 
ombud och styrelsen förmedlade synpunkter som finns på hur det fungerar kring idrotten. 
Skolledningen arbetar vidare med detta  
 
 
 
§ 5 Mötets avslutande 

 
Ordföranden Henrik Ericson förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat  
intresse. 
 
 
 
 
 
Uppsala 9 mars 2011 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Elisabeth Gräslund Berg  Bosse Grängsjö 
sekreterare   justerare 


