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Protokoll från brukarrådet i Gustafs 21/11 -16 
 

 
Närvarande: Magdalena Eriksson, Erika Erlandsson, Stefan Jobs, Mats Nilsson, Therese 
Olsson, Ninni Ivarsson, Olle Örjes, Ingela Murars- Sares och Marie Boman. 

 
Presentation av ledamöter 
 
§ 1. Val av ordförande: Stefan Jobs 
 
§ 2. Val av justerare: Erika Erlandsson 
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Lästes upp av Ingela, inga synpunkter eller frågor 
uppkom. 
 
§ 4. Elevrådet Olle läste upp protokollet från mötet. (se bilaga) Talang jakten har inte 
genomförts, har blivit framflyttad pga. av sjukdom.   
 
§ 5. Budgeten, Skolans budget i balans, förskolan kommer gå några hundra tusen minus. 
 
§6. Likabehandlingsplaner. Skolan upprättar en ny plan i januari och arbetet pågår, 
trygghetsvandringar med eleverna har genomförts under hösten. Januari 2017 kommer nya 
riktlinjer och arbetet med att kränkning via sociala medier måste finnas med. 
Förskolan har arbetat under terminen med att ta fram en likvärdig plan för förskolorna i 
Gustafs. Finns representanter på varje förskola som träffas kontinuerligt i en 
utvecklingsgrupp. Några avdelningar har genomfört trygghetsvandring med barnen. Beslut 
har tagits att alla avdelningar ska genomföra det från ca 3 års ålder. När det gäller de yngre 
barnen får pedagogerna göra observationer och utgå från dem. Till februari ska det vara 
genomfört och ligger till grund för en ny handlingsplan. Förskolans likabehandlingsplan 
upprättas i september 2017.  
 
§7. Vårens organsation, Enbacka skola: ett vikariat för Jennie Gustaves i åk 1 under 
vårterminen. Mora by förbereder att kunna ta emot 10 extra barn under vårterminen. 5 
åringarna kommer vara på Loftet. 
Onsdagen den 23 november är det informationsmöte för vårdnadshavare på Grön sida. 
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§8 Skolval: Vi gör inget skolval i kommunen, eleverna går automatiskt till Klockarskolan i 
åk 7. 
Väljer en elev att gå in en annan skola/kommun kostar det kommunen 100 000 kr. 
Vårdnadshavare får mycket reklam inför åk 7 från friskolor och kommunala skolor i 
Borlänge, Hedemora, Falun mm. Klockarskolan håller på att ta fram en ny folder som 
kommer att skickas hem till eleverna.  
Klockarskolan ligger i topp nationellt på enkät undersökningar när det gäller trygghet. 
Högre lärartäthet jämfört med andra högstadieskolor är det också på Klockarskolan.  
Ryktet om skolan är det som drar ner antalet elever, men det håller nu på att vända. I dag är 
det ca 65 elever som går i andra kommuner vilket kostar kommunen ca 9 miljoner kronor. 
 
§.9 Skolinspektionen. Kommer till Säters kommun under vårterminen. De kommer vart 
3:e år. Enkäter har skickats ut till vårdnadshavare i skolan och förskolan. Ingela har skickat 
ut sms för påminnelse och skolan fick en svarsfrekvens på ca 80%.  Förskolepersonalen har 
också fått ta del av en enkät och samtliga har svarat. 
 
§.10 Övrigt. Vårterminens kalendarium, beslut om två stycken möten under vårterminen 
och sammankallning om behov finns. Ev. kan det bi aktuellet med intervjuer i samband 
med skolinspektionen.  
Datum för möten: 20 februari, 15 maj. Kl. 18.30 
22 december skolavslutning, 11 januari skolstart. 
Mats Nilsson visade en skiss på en multiarena och planen/önskan är att alla skolor ska ha 
en arena framöver. Läggs in i budget för 2018.  Kostnad runt 500 000 kr. Enbacka, St. 
Skedvi och Klockarskolan. 
 
 
 
 

Marie Boman   Ingela Murars-Sares 
Förskolechef   Rektor 
 
 
 
Erika Erlandsson 
Justerare 
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