
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 

Anteckningar från kvartalsfikat 10/5-2021   

Deltagare: 13 st varav politiker var Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström (MP), 

Emma Lokander (M) och Åsa Sikberg (M)   

Förslag: stöd till pedagogisk personal och fler rastvakter   

Tvålärarsystem behövs.   

Fler resurser i stort.   

Information till föräldrarna bristfällig.   

Problem startar i o m mellanstadiet.   

Trygghet viktigast!   

Stör personal: ej en till en   

Hierarki i skolan mellan de olika stadierna gällande satsningar?   

Elevdemokrati: satsning behövs i alla klasser. Raster med aktiviteter. Hur ska man ha roligt på 

rasterna klassvis?   

Vid konflikter tas inte föräldrar med (MS/HS)   

Förstärka elevhälsa som har kontalt med föräldrarna! en viktig bit!   

Tidiga insatser!   

Specialpedagoger saknas. Matematik sämst. Budgetarbete hur ser det ut? Det jobbas på. 3 års plan i 

budget. Arbetet bygger på tradition. Behov av att ta hänsyn till elevutvecklingen i budgetarbete. 

När man kollar på skillnader mellan Vendel/örbyhus.: Varför, vad är det som avgör?  

Likvärdiga kommuner som Tierp, varför lyckas dem bättre?   

’Elevpeng ska täcka lokalkostnader, kringkostnader, osv. Mindre andel går då till undervisning. 

Förslag på gång att kommunen tar tillbaka lokalerna. Då kan man påverka prioritering av medlen i 

budgeten.   

Det viktigaste är elevernas trygghet framför lokaler.   

Örbyhus skola har trevliga elever!   

Uppföljning görs inte! Förändring ska vara långsiktig. Diskussion med elever ska hållas levande genom 

Utveckla ÖTV.   

Lyssna på eleverna på allvar!   

Kan företagarföreningen sponsra aktiviteter? (Prata med skolan direkt!)  

 

Enkätsvar inför kvartalsfikat 

Timestamp Vad är idén? Beskriv!  Hur kan idén genomföras? Vilka kan genomföra den?  



Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 

5/9/2021 
20:34:55 

Samverkan mellan olika 
åldrar för att skapa 
samhörighet och respekt 
och föra vidare viktig 
kunskap. 

Personer från pensionärsföreningar, hembygdsföreningar 
(och äldreboende) kan delta i skolundervisning och 
fritidsverksamhet. De har många gånger kunskap och 
erfarenhet som eleverna har stort utbyte och behov av. 
Det kan ske både i vanligt skolarbete, temaarbete och 
fritidshemsverksamhet. Kan tex handla om odling, 
hantverk, privatekonomi, hembygdskunskap, folkmusik, 
lokal kultur och yrkeskunskap.  

5/9/2021 
23:46:41 

Infobrev till elever & 
vårdnadshavare från 
rektor/skolledning varje 
månad 

Ett infobrev skickas i unikum varje månad. Lägesrapport 
och aktuell info om vad som händer i skolan, 
framtidsplaner och annat som är bra att veta. Gör att 
mottagarna känner sig viktiga & delaktiga vilket ökar 
engagemang och förståelse.  

5/9/2021 
23:56:42 

Exempeltexter för att 
tydliggöra olika 
skrivuppgifter  

I många ämnen skriver eleverna olika texter. När de tex 
ska lära sig skriva en resonerande text kan olika 
exempeltexter hjälpa eleven att få en bild av vad de rent 
praktiskt ska göra och vilken omfattning som förväntas. 
Gäller även utvärderingar och andra texter.  

5/10/2021 
0:02:33 

Enhetlig användning av 
Unikum 

Det skulle underlätta för eleverna och för vårdnadshavare 
som vill stötta elever om alla lärare använde Unikum på 
samma sätt. 
Det är svårt att få överblick vad som ska göras och vad 
elevens omdöme baseras på i en del ämnen.   

5/10/2021 
0:06:07 

Hälsofrämjande aktiviteter 
under skoldagen 

Lägg in korta pass med tex yoga, lätt gympa, avslappning 
och massage några gånger om dagen.   

5/10/2021 
15:33:39 Skolmor*far 

Daglediga seniorer i skolan (lektioner, raster, måltider). 
Samarbete mellan PRO/SPF och skola, kanske Utveckla 
ÖTV som samordnare eller skolledningen? Minskar 
ensamhet, åldersöverskridande möten, ökar 
vuxennärvaro..  

5/10/2021 
15:36:32 

Samtalsgrupper för 
tonåringar, typ Ellen/allan 
med Rädda Barnen med 
unga vuxna som 
samtalsledare.. 

Samarbete skola och andra befintliga verksamheter i 
kommunens i samarbete med föreningsliv   

5/10/2021 
15:36:59 

Samtalsgrupper för 
föräldraskap 

Samarbete skola och andra befintliga verksamheter i 
kommunens i samarbete med föreningsliv... viktigt med 
kontinuitet..  

5/10/2021 
18:49:03 

Mer information och bättre 
struktur.  

Enhetlighet i var information och studiematerial kan hittas, 
och framförallt information som stämmer angående var 
man ska leta. Lärare som svarar på Mail.   

5/12/2021 
22:43:12 

Mer information och bättre 
struktur.  

Enhetlighet i var information och studiematerial kan hittas, 
och framförallt information som stämmer angående var 
man ska leta. Lärare som svarar på Mail.   

 


