Minnesanteckningar förda vid Sjökarbyrådet 2019-02-06
Närvarande enligt deltagarlista.
Vid protokollet, Fredrik Jansson.
Från Sjökarbyskolan deltog Camilla Stordal och Katarina Jansson.

Elevledda samtal
Många positiva reaktioner på elevledda utvecklingssamtal, även från andra skolor. På frågan om
varför utvecklingssamtalen är elevledda gav svaret att ”Eleverna leder för att de kan!”.
Utvecklingssamtalen genomförs av årskurserna 1-6. Halva tiden av utvecklingssamtalet leds av
eleven, den andra halvan av läraren. Syftet med samtalen är bl.a. att barnet själv skall få förbereda
samtalet och beskriva sina starka sidor.
Dock uppstår brist på parkeringsplatser när många kommer till skolan, och föräldrar uppmanas att
om möjligt lämna bilen hemma eller parkera vid Spånlötsvägen.

Fritidsårshjulet
Fritidsårshjulet beskriver Fritids fasta aktiviteter under året. Aktiviteterna är säsongs och
årstidsbundna, t.ex.
•
•
•
•
•

Alla hjärtans dags-disco för samtliga kommunens elever i åk 3 i kommunen.
Vårspring (i april) för alla kommunens elever i åk 1
Lådbilsrally (maj)
Ljusfestival (november)
Adventsfika (december)

Tillsammansdagar
Skolan upplever att Tillsammansdagarna ger resultat och nytta med bätte sammanhållning och
tryggare för eleverna. Det år som Tillsammansdagar inte genomfördes märktes tydlig skillnad.
•

Vinterdag genomfördes fredagen 2019-02-01 med skridskoåkning i ishallen, pulkaåkning i
Hackstabacken.

•
•

Skräpplockardag kommer att genomföras vid Valborg då även plankan med skräp, som
grävdes ned i höstas, kommer att grävas upp och resultatet studeras.
Under vecka 21 (20-24 maj) arrangeras en hälsovecka.

Grillplats
Skolan planerar att anlägga en grillplats i närheten av fotbolls-/skridskoplanen för att kunna mys-elda
och/eller möjliggöra korvgrillning i samband med aktivitet på planen. Diskussion följde om lämplig
utformning på ev. eldstad, bl.a. materialval. (Betongrör är t.ex. inte eldfasta.)
Skolan tar gärna emot förslag på utformning.

Övriga frågor
Utebelysning
Dialog med kommunen om dålig utebelysning runt skolan. Frågan har drivits länge och verkar ha kört
fast. Fastighetsbolaget Armada anser att utformningen är tillfredsställande.
Diskussion följde och enstaka spotlights föreslogs sättas upp vid fritidsavdelningarna.
För att nå framgång uppmanas enskilda föräldrar att kontakta kommunen och påtala bristen.

Mattider
Uppgifter fanns om att barnen endast hade 15 minuter på sig att äta lunch, och att de måste flytta sig
om de inte var färdiga. Uppgifterna tillbakavisades av Camilla S – elever behöver inte flytta sig om
hen inte är klar. Elever som upplever att de blir ivägkörda uppmanas prata med en vuxen.
Eleverna på skolan har (minst) 20 minuter avsatt till lunch. Skolan är medveten om att det är trångt
och alla tillgängliga utrymmen nyttjas. Enligt kommunens regler skall lunchen serveras mellan kl.
11.00 – 12.30.

Kallt i omklädningsrummen
Uppgifter om att det var kallt i omklädningsrummen förklarades med att det varit problem med en
huvudströmbrytare före jul. Problemet skall vara avhjälpt och enligt Katarina J är det varmt i
utrymmena.
För att komma till bukt med kallt vatten i duscharna (”tar evigheter att spola fram varmt vatten”)
uppmanas eleverna att starta samtliga duschar så kommer varmvattnet fortare.

Lugna vrår
Elever uppges sakna s.k. lugna vrår/utrymmen där de kan studera och arbeta i lugn och ro. Enligt
Camilla S och Katarina J finns lugna vrår på varje avdelning.

Maten
Diskussion om hur maten i skolbespisningen uppfattas. Flera elever upplever att den är (för) starkt
kryddad och saltad, till skillnad från allergiamten som upplevs som smaklös. Åsikter om maten
framförs genom skolans matråd.
Även missar med allergimat har förekommit, vilket ev. kan förklaras med språkförbistringar. Känner
sig eleven osäker uppmanas denna ta hjälp av närmaste vuxen i matsalen. Camilla S lyfter frågan till
skolbespisningen.
Ett tips är att använda appen Skolmaten, (se https://skolmaten.se/ för länkar till IOs och Android,)
för att veta vilken mat som serveras i skolan.

30-sträckan
Hastighetsbegränsningen på 30 km/h mellan kl. 07-17 upplevs inte att den åtföljs. Polisen genomför
sporadiska kontroller, men främst under dagtid då trafiken förbi skolan är minimal. Problemet är inte
unikt för Sjökarbyskolan, utan finns runt de flesta skolorna i kommunen.
Föräldrar uppmanas kontakta kommunen.

Snöbollar
Skolan har totalt snöbollsförbud, utan undantag, pga. erfarenheter med olyckor. Försök har
genomförts med ”snöbollsväggar” där snöbollskastning är tillåten, med mindre gott resultat.

Sparkrav
Kommunens ekonomi för utbildning är ansträngd, dock håller Sjökarbyskolan budget. Inga sparkrav
för Sjökarbyskolan har presenteras.

Parkeringen
Trots den nyanlagda avsläppningsfickan vid busshållplatsen fortsätter ”kaoset” runt skolans
parkeringsplatser och vändplan. Skolan upplever det att största problemet är att bilar kör upp till
skolan och parkerar utanför matsalen/cykelställen.
Diskussion och kreativa förslag följde, bl.a. trafikdirigering (”gula västar”). Information om hur
hämtning och lämning skall ske föreslås läggas upp på skolans hemsida. Frågan bordlades.

Protokoll på hemsida
Förslag framfördes att protokollen från Sjökarbyråden skall läggas upp på skolans hemsida i PDFformat. Camilla S såg det som en enkel åtgärd och ordnar det.

