Protokoll från brukarrådet på Klockarskolan 2016-11-28
Närvarande: Per Sandberg (rektor), Lina Stenqvist Rautio (sekreterare), Jenny Nordahl
(kontaktpolitiker) Maria Gustafsson, Yvonne Andersson, Maria Hudson, Therese Olsson,
Roger Siljeholm (kontaktpolitiker)
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg
§ 2. Val av justerare: Maria Gustafsson
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Per gick igenom föregående protokoll; Fortfarande
saknas behörig personal på vissa tjänster. Brev till vårdnadshavare har skickats ut angående
elevers ansvar för sina studier. Enkäten som föräldrar skulle svara på inför
Skolinspektionen blev tyvärr inte något man kunde ta hänsyn till på grund av för låg
svarsfrekvens.
§ 4. Fastställande av dagordning: 1) Finns möjlighet att köpa busskort för lokalbussen i
Säter till en billig penning? 2) Det är ont om tid för att duscha efter idrotten vilket skapar
problem. 3) Är det aktuellt med mobilförbud under skoldagen? 4) Tips om att göra ett
projekt med fysisk aktivitet (hänvisning till boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen).
§ 5. Övriga frågor:
1) Skolan får inte hantera försäljning av busskort. Skolan lämnar ut busskort via
Dalatrafik, men säljer dem inte. Det är samhällsbyggnadsnämnden som har hand om
busskort-hanteringen.
2) Många elever upplever att det är ont om tid mellan idrotten och andra lektioner.
Tanken är att eleverna ska hinna med att gå tillbaka enligt den uträkning som är enligt
schemat. Eleverna har dock inte så mycket tid på sig. Elever som åker buss kan
komma sent till lektionerna på grund av att de väntar på bussen istället för att börja gå
tillbaka till skolan.
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3) Majoriteten av eleverna kan hantera sina telefoner på ett acceptabelt sätt. Mobilförbud
skulle inte gagna majoriteten av eleverna. Det finns inte några planer på att införa
mobilförbud. Ett förslag är att införa mobilförbud i matsalen, men det skulle vara svårt
att upprätthålla det. En rekommendation kan därför vara att föredra. På så sätt får
eleverna lära sig att umgås med varandra.
4) Eleverna på Klockarskolan fick röra sig lite extra en eftermiddag före höstlovet:
Skoljoggen genomfördes ute på Skönvik. Eleverna fick springa/gå runt en bana och
samla på sig varv till klassen. Idrottslärarna är relativt nya på Klockarskolan och ett
arbete pågår för att se över friluftsdagar och friluftsaktiviteter, där syftet är att få till
mer friluftsliv och rörelse. Idrottslärarna får beröm för att de är så engagerade och för
att de får eleverna att vilja röra sig!
§ 6. Nästa möte: Återkommer om tid längre fram.
§ 7. Övriga frågor och information:
Brukarrådets funktion ska upp till BUN till diskussion efter jul.
Kommande läsår (2017/2018) kan det bli så att eleverna kommer att börja lektionerna
tidigare på dagen än 8:30 på grund av ändrad timplan.
Skolans försäkring gäller även på fritiden. Mer information finns på kommunens hemsida.
Förra brukarrådet kom det ett förslag om ett möte med tjejer och föräldrar i åk 7 angående
kränkningar på nätet. I stället för ett möte kring det här arbetar kurator Ida Berner med
mindre tjejgrupper. Per Sandberg poängterar också vikten av att föräldrar är ett gott
föredöme när det gäller detta.

Per Sandberg
Ordförande

Maria Gustafsson
Justerare
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