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Bergsättraskolan
Läsåret 2017-2018

Minnesanteckningar Skolrådet
2017-09-26
Närvarande:
Lottie Johansson Skarstedt (årskurs 1), Anders Ågren (årskurs 3), Christoffer Lindberg (Viggen),
Lisen Bergström (årskurs 2), Niclas Filipsson och Helena Edström

Ärende

Kommentar/Diskussion

Beslut
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Aktuellt

Vi diskuterade föräldramöten och de upplevdes som
givande.
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Organisation

Vi tillsammans med Margretelundsskolan, Tråsättraskolan
och Röllinbyskolan håller på att rekrytera ytterligare en
skolpsykolog till oss.
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Skolutveckling
- matematik

Alla våra undervisande lärare i matematik har fått en
grundutbildning i Singapore-matematik. Ytterligare en
utbildningsdag är inplanerad. Singaporemodellen är en
välbeprövad metod för framgångsrik undervisning i
matematik. Genom den ska elever tidigt få förståelse för
komplicerade matematiska termer genom praktiska
moment och modeller för att synliggöra matematiska
processer. Modellen är framgångsmodell i Singapore och
genom nytt läromedel finns den nu anpassad till den
svenska läroplanen.
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24/10 Friluftsdag

Vår skola kommer att ha enkombinerad friluftsdag och
FN-dag tisdagen den 24/10. Mer information kommer.
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Elevrådet/Matrådet

Elevrådet har på sitt senaste möte har haft fokus på att
rastverksamheten utvecklas. Vid nästa möte är Marlene
Wåhlstedt inbjuden för att berätta om ungas inflytande
och möjligheter till påverkan.

- Handlingsplan för
ännu bättre skolmat
7

Samverkansgrupp i
Österåker

Samverkansgruppen för skolor i Österåker har dragit
igång sitt arbete nu efter ett kort uppehåll och därmed
söker vi nya föräldrar som vill ansluta sig till gruppen.
Gruppen har en facebook sida för mer info
https://www.facebook.com/groups/140829573065386/
såsom mötestiden för nästa möte etc.
Idagsläge finns det representanter från Rydboskolan,
Sjökarbyskolan, Bergsättraskolan och Åkerstorpsskola.
Vår representant är
Christoffer Lindberg.
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Skolvalet, skolmässa

Skolvalet öppnas 6 november och pågår i två veckor.
Berörda vårdnadshavare kommer att få ett
informationsbrev om skolvalet.
Skolmässa i Åkersberga Centrum planeras äga rum
lördagen den 11/11. Ni får mer information om tiden.
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Äldre elever

Det kom ett önskemål om att vi ska prata med
mellanstadieeleverna om att inte skrämma våra elever, inte
ens på lek.
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Lucia och
Juluppträdande

Årskurs två eleverna kommer att ansvara för Lucia den
11/12 kl. 8.15.
Årskurs tre elever kommer att planera för juluppträdande
den 18/12. kl. 8.15.
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12

Trafiksituationen på
Tråsättraskolans
parkering

Trafiksituationen på parkeringen är inte tillfredställande.

Kommande möten

9 november, 17 januari.

Lisen ska kontakta trafikplaneraren och bjuda in hen till
ett Skolrådsmöte.
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