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Protokoll från brukarrådet i Gustafs 20/2-17 
 

 
Närvarande: Magdalena Eriksson, Emma Wenngren, Sandra Walden, Camilla Westlund, 
Marie Ewaldsson, Markus Andrén, Caroline Willfox, Helen Hjort, Ingela Murars- Sares och 
Marie Boman. 

 
Presentation av ledamöter 
 
§ 1. Val av ordförande: Markus Andrén 
 
§ 2. Val av justerare: Marie Ewaldsson 
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Lästes upp av ordförande Markus, inga synpunkter eller 
frågor uppkom. 
 
§ 4. Elevrådet, möte hölls i torsdags men inget protokoll har kommit till känna. Tas på 
kommande möte. 
 
§ 5. Skolfotografering: Enbacka har 1 år kvar på avtalet med Kungsfoto, sedan blir det 
ingen fotografering. Klasskort skulle vara kul tycker vårdnadshavarna. Skälet till att det 
upphör är att kommunen inte kan garantera hur företagen lagrar sina bilder och uppgifter. 
 
§ 6. Öppet hus i skolan, 9/3 kl. 12.00–17.00  Alla är välkomna under dagen och eleverna 
kommer genomföra olika lektioner, servering i matsalen.  Skoldagen förlängs och eleverna 
får ut det som kompensation på skärtorsdagen. Inbjudan skickas ut till blivande 
förskoleklass barn. 
 
§ 7. Överlämning förskola till skola, två grupper till hösten och alla barn som går i Gustafs 
förskole område kommer följa med till Enbacka skola. Något barn flyttar in i kommunen. 
 
§ 8. Pluttra i förskolan. Storhaga har varit piloter under ett år för att pröva det webb 
baserade informationsverktyget.  Beslut har tagits att Konvaljen och Mora by också ska 
använda sig av Pluttra. Personal kommer att utbildas och ett föräldramöte 25 april kl.18.30 
på Enbacka skola. 
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§ 9. Renovering av taket på idrottshallen, är klart. 
 
§ 10. Handlingsplan för att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiet i Säters kommun. Har tagits fram av en grupp med representanter från förskolan 
till gymnasiet. Personal i förskola och skola kommer få ta del av den under vårterminen. I 
skolan kommer den lyftas på föräldramöten framöver. 
 
§ 11. Övrigt:  
Detaljplanen görs för att nuvarande vattentorn i Gustafs är i dåligt skick och måste ersättas 
omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas. Detaljplan finns på 
biblioteket för dem som är intresserade. 
 
Fixarkväll: Skolgården är tråkig efter renoveringen, personalen vill höra om det finns 
intresse för en fixarkväll tillsammans med barn och föräldrar. Brukarrådet ansvarig för 
kvällen. Beslut togs att det ska genomföras och Ingela återkommer och sammankallar till 
ett nytt möte med de representanter som berörs. 
 
15 maj nästa möte. 
Skolavslutningen: diskussion om den ska hållas i skolan eller på skolgården. Orsaken är att 
musikskolan inte räcker till, i kyrkan behövs fyra avslutningar. 
 
 

Marie Boman   Ingela Murars-Sares 
Förskolechef   Rektor 
 
 
 
Marie Edwaldsson 
Justerare 

 
  


