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Protokoll från brukarrådet på Klockarskolan 2017-02-20 
 
Närvarande: Per Sandberg, Lina S Rautio, Bitte Tranback, Maria Hudson, Helena Nilsson, 
Roger Siljeholm, Maria Gustafsson, Yvonne Andersson 
 
§ 1. Val av ordförande: Per Sandberg 
 
§ 2. Val av justerare: Maria Gustafsson  
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Busskort för lokalbuss då det är ont om tid till idrotten. 
Mobilförbud under skoldagen diskuterades, samt fysik aktivitet med hänvisning till boken 
”Hjärnstark”. Brukarrådsfunktionen skulle upp till nämnden. 2017/2018 kan skoldagen 
börja tidigare.  
 
Det är svårt att börja tidigare på morgnarna på grund av busstrafiken. Lösningen inför 
kommande läsår kommer att bli senare skoldagar på torsdagar.  
 
§ 4. Fastställande av dagordning: 1)Information/Rapporter 2)Övriga frågor  
 
§ 5. 
  
1) Information/Rapporter: Det är en del sjukskrivningar, både långvariga och kortvariga. 
På grund av deltidssjukskrivningar går vissa lärare parallellt med ytterligare personal. På 
Ma/NO-sidan kommer en ny lärare; Therese Arfs. Hon börjar efter sportlovet.  Marlene 
Oderstad kommer gå ner på 50% då hon även studerar. Mathias Lundgren kommer täcka 
upp för Marlene 50%. Just nu ligger Klockarskolan på 70% behöriga lärare. Många 
obehöriga gör ett riktigt bra jobb, vilket är värt att lägga på minnet.  
 
 
§ 6. Nästa möte: 2017-04-24 
 
§ 7. Övriga frågor:  
 
Mobiler: Klockarskolan har inte lyft frågan efter nyår och fördjupat sig i den. Majoriteten av 
eleverna sköter detta på ett acceptabelt sätt, men det finns elever som inte kan hantera sina 
mobiler.  
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I 7D har man arbetat specifikt med trivselrutiner och mentorer har sammanställt  
elevernas synpunkter. Om en elev inte sköter mobiltelefonen så samlar man in mobilerna 
för hela klassen. Eleverna i 7D är med på detta och tycker att det var ett bra förslag.  
 
Vinterfriluftsdagar: Det är bra att skolan har kommit igång med vinterfriluftsdagar. Det 
uppskattas. Ett dilemma med vinterfriluftsdagar är dock att många saknar rätt utrustning.  
 
Prov/Kalendarium: Information om prov ska läggas in i kalendariet, men det kan ibland bli så 
att prov inte läggs in i kalendariet på grund av snabba lärarbyten.  
 
Gymnasieval: Till omvalen kommer Monica finnas tillgänglig igen för att hjälpa till med detta 
om det skulle behövas.  
 
Sanitetsbehållare på toan saknas! Det ska självklart finnas på toaletterna! 
 
 
Justerare: ________________________________________ 
 
 
 
Ordförande:______________________________________ 
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