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Bergsättraskolan
Läsåret 2017-2018

Minnesanteckningar Skolrådet
2017-11-09
Närvarande:
Lottie Johansson Skarstedt (årskurs 1), Anders Ågren (årskurs 3), Lisen Bergström (årskurs 2),
Niclas Filipsson och Helena Edström
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Ärende

Kommentar/Diskussion

Föregående
minnesanteckningar

Vi går igenom föregående minnesanteckningar.

Beslut
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Aktuellt

Vi välkomnar tre nya elever till vår skola:
William, 1A
Aldrin, 3A
Jasim, 3A
Vi hade en lyckad friluftsdag den 24/10. Vi började dagen
med att treorna presenterade Barnkonventionen på ett
strålande sätt. Förskoleklasseleverna sjöng två sånger.
Därefter vandrade vi till Svartsjön.
V 44 hade vi en Sport- och hälsovecka. Våra elever fick
pröva på olika sorters aktiviteter bland annat basket och
yoga.
Dessa aktiviteter uppskattades mycket av våra elever.
Skolvalet är i gång fram till och med 19 november.
Skolmässa går av stapeln i Åkersberga Centrum den 11
november kl. 11-14.
Elevenkät genomförs underkommande veckan på vår
skola. Frågorna handlar om Trygghet och elevinflytande.
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Organisation inför
nästa termin

Patrik kommer att vara föräldraledig nästa termin.
Vi välkomnar Eva Blomberg som lärare till
Bergsättraskolan. Eva börjar i januari. Benjamin, Maja,
Sara och Hanna har visstidsanställningar fram till jul.
Glädjande nog vill de alla fortsätta hos oss även nästa
termin.
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Skolutveckling

Lärarna har varit på en ytterligare fortbildningsdag kring
Singapore-matematik. Den här gången fokuserade man på
att utveckla smarta rutiner för att synliggöra och utveckla
elevernas tänkande och hur man undervisar med
förståelse för långsiktigt lärande.
Anna och Niclas har varit på utbildning om
programmering.
Camilla och Jenny från förskoleklasserna kommer att åka
på Förskoleklassernas rikskonferens. Där föreläser bland
annat hjärnforskaren Torkel Klingberg som har utvecklat
appen Vektor. Våra förskoleklasselever arbetar dagligen
med Vektor för att ytterligare utveckla den matematiska
förmågan.

5

Info från
fritidshemmet

Ljusfestivalen planeras att äga rum den 23/11 kl. 16.
Varmt välkomna till vår skola då.
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Elevrådet

Marlene Wåhlstedt, som är ungdomslots i Österåker och
arbetar med att förstärka elevinflytande var på besök på
vårt senaste elevråd. Den 16/11 kommer våra
elevrådsrepresentanter från årskurs 2 och 3 tillsammans
med Beate delta i en workshop i Åkersberga om arbete
med Elevråd.
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Föräldrainflytande

Vi diskuterade att tillsammans med Skolrådets
representanter planera i maj innehållet för nästa läsårs
föräldramöten.
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Informationsmöte på Informationsmöte på Bergsättraskolan för blivande
Bergsättraskolan
förskoleklassföräldrar.
2017-11-14 kl. 18-19
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Kalendariet på
hemsidan

Vi kommer att se över kalenderfunktionen på vår
hemsida. Alla viktiga datum ska finnas där.
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Nästa möte

17 januari kl. 7.30. Dagordningen kommer att finnas på
hemsidan. Helena skickar ett påminnelse mejl om mötet
till berörda.
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