
Minnesanteckningar från möte med Skolforum 10/5 2017 

Allmän information 

Ewa Hjelm, ny biträdande rektor på Sunnerstaskolan, presenterar sig. Ewa har lång erfarenhet 

som skolledare inom alla delar av grundskolan. Ewa har bland annat arbetat i Sävja, Almunge 

och på språkskolan. 

 

Ida Lidegran och Astrid Collsiöö, forskare från Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet, presenterar ett pågående forskningsprojekt om det 

fria skolvalet. Projektet ”Familjerna i det nya utbildningslandskapet” är finansierat av 

Vetenskapsrådet. Syftet är att skapa en mer heltäckande bild av familjers syn på skolvalet för 

sina barn. Studien genomförs i Stockholm, Uppsala och Bergslagen. Föräldrar till barn i 

grundskolan, i åk 3 + 5, intervjuas under våren. Eventuellt fortsätter samtalen under hösten. 

Forskarna söker kontakt med föräldrar i aktuella årskurser. Flera skolor i Uppsala är 

informerade om studien.  

 

På gång i verksamheten 

Det är flera lärare som kommer att gå i pension. Rekrytering pågår. Lärarna är involverade i 

rekryteringsprocessen. 

 

Skolan gör en utvärdering av elevernas resultat. Bland annat tittar man på resultaten för 

ämnesproven i åk 3, men även övriga resultat ses över i utvärderingen. 

 

Under våren avslutas ett statsfinansierat projekt, Skapande skola, som Sunnerstaskolan 

arbetat med under året. Förskoleklass t o m åk 2 har haft sång och musik, medan åk 3 t o m 5 

har haft hiphopdans. 

 

Sunnerstaskolan har påbörjat ett arbete med det så kallade Läslyftet, ett statsfinansierat 

projekt som riktar sig främst till de lärare som undervisar i svenska. Även vissa andra grupper 

deltar. Projektet kommer också att inkludera förskolepersonal. Man kommer att använda sig 

av digitala lärplattformar. På Sunnerstaskolan kommer det att finnas fyra handledare. Arbetet 

ska resultera i en utveckling av skriv- och läsundervisningen. 

 

Hur jobbar skolan kring/mot mobbing? 

Det finns en styrd struktur genom Skollagen. Den innebär att man arbetar såväl med att 

förebygga som att åtgärda eventuellt uppkomna händelser. Det finns en formaliserad 

utredningsprocess som man följer. Elevhälsoteamet kopplas in vid behov. Framöver kommer 

Sunnerstaskolan att arbeta med ett antimobbningsprogram som heter KiVa. KiVa bygger på 

forskning som genomförts i Finland sedan 2009. Resultaten visar att programmet både 

förebygger och minskar mobbning i skolor. Mest framgångsrikt har programmet varit bland 

yngre årskurser. Syftet med programmet är främst att påverka gruppnormera för att undvika 

att mobbning uppstår. All personal kommer att utbildas i programmet, som påbörjas under 

hösten 2017. Information kommer att skickas ut till föräldrar/vårdnadshavare längre fram. 

 

Mötet avslutas med en kort diskussion kring hur Skolforum bör användas på bästa sätt. Vi får 

anledning att återkomma till denna fråga framöver. 

 

Rektor Bengt och biträdande rektor Ewa tackar för visat intresse. 


