Margretelundsskolan

Rektor Maria Filipsson

Protokoll samrådsmöte den 22 april 2015:
Närvarande
: Rektor, fritidsansvarig, två representanter från kommunens
trafikavdelning, Representanter från Låglaget, Mellanlaget och E-P laget,
föräldrarepresentant från respektive klass.

Ny rektor
: Rektor Maria hälsar välkomna. Maria kommer närmast från en tjänst som
biträdande rektor på en skola i Vallentuna. Maria började den 1:a april.
Genomgång av nuläget från Låglaget
: De refererar till information som finns utlagd på
skolans webbsida. Nationella prov i Svenska och Matematik har utförts i årskurs tre
under våren. Man har arbetat med Mattelyftet, lärare och barn tillsammans vilket har
varit spännande för alla deltagare. Man har haft pedagogiska Fadderdagar från
förskoleklass till årskurs 6. Barnen har varit förväntansfulla inför dessa dagar. Det skall
bli en Vårfriluftsdag för årskurserna 1-3, den 30:e april.
Genomgång av nuläget från Mellanlaget
: Klasskampen för årskurserna 4-6, skall gå av
stapeln på Valborgsmässoafton, det kommer att grillas hamburgare och tävlas i olika
grenar. Nationella prov pågår i åk 6 inom sv, ma, eng. Det är 5 prov per ämne. Dessa
prov blir sedan betygsgrundande. Det går bra med skrivprovresultaten och även med de
muntliga delarna. Elevens val startar i slutet av maj och skall pågå två hela dagar. Den
tredje dagen får alla barn åka till Tom Tits Experimentarium i Södertälje.
Genomgång av nuläget från E-P laget
: Man arbetar med musik, idrott, och slöjd. I musik
finns lilla och stora kören under Christina Nordstrand. Det är mycket musik och
körtärning för närvarande. 60 st. barn skall uppträda under våren. I idrott har en vikarie
hoppat in för Anna Degow som är sjukskriven. Vikarien är idrottslärare och heter Annika.
Från vecka 18 gäller uteidrott resten av terminen.
Eva Lidén Birath nuläget från förskoleklass och fritids: 
Eva berättar om satsningen
”Vänner i Världen”, där all tre förskoleklasserna tillsammans ger en konsert för alla
föräldrar. Man arbetar även med tema våren, småkryp, blommor och matte. Ettorna på
fritids skall ha vårspring och det blir korvgrillning tillsammans med Bergsättraskolan. Det
blir lådbilsrally på Sjökarbyskolan den 19/5. 22/4 var det fest på Äppelgården för
treorna och samma dag var det
överraskningsdisco för alla tvåorna på fritids.

Trafiksituationen kring skolan
: Två kommunplanerare inom trafik var inbjudna som
sakkunniga; Johanna N och John B. Man har haft ett möte om skolsituationen
tillsammans med vaktmästare Jocke och Eva Birath. Man har gjort en översyn över
skolområdet, bl. a den så kallade rampen, p-platsen bredvid Margretelunds fotbollsplan,
gällande skyltning och information, vändzonerna på Manfred Bondes väg och Skrakvägen
(avlämningsplatsen). Det skulle gå att anordna fler p-platser enligt kommunen.
Handikapparkering saknas idag och behöver ses över. På Skrakvägen, som egentligen inte
är infart till skolan, upplever många att bilarna kör för fort nedför backen mot

vändplanen. Det är problem med att många parkerar i vändplanen och uppe på
gångvängarna runt vändplanen. Dätta behövs se över för skolsäkerhetens skull.
Det blir en fortsättning på cykelvägen från Margretelundsvägen uppför Tråsättravägen så
att det blir säkrare att cykla till skolan från det hållet. Ny åtgärdsplan för trafiken på
skolan skall upprättas, polisen gör hastighetsmätningar på Tråsättravägen vid behov. Kan
man anlägga gupp i området? är en fråga som kommer upp. Ja, svarar kommunen om
det. Förslag kom upp att ha en “bilfri” vecka i höst. Vi återkommer med mer
information om det blir så.
Representant för Österåkers Samverkansgrupp är vår ledamot för skolrådet. De skall
arbeta med gemensamma skolfrågor tillsammans med kommunen. Samverkansgruppen
sammanträder en gång på läsår. Det deltar en representant från varje skola i
Samverkansgruppen och från Margretelundsskolan deltar Peter. Man arbetar
förutsättningslöst utan fastställd dagordning för mötet. Man skall utveckla en gemensam
handlingsstrategi för alla kommunens skolor. Man pratar inte i termer om pengar utan
om reella åtgärder och lösningar på problem som finns. Det har blivit nya ledamöter i
Samverkansgruppen sedan valet i september och man har nu en inkörningsperiod för att
få bitar och arbetssätt att falla på plats.
Trafikfrågor är en annan mycket viktig fråga

som kommer att tas upp. Man skall diskutera uppföljningar av olika skolmätningar.
Protokollen från Skolrådet skall finnas tillgängliga för alla på kommunens hemsida:
www.osteraker.se
.
Frågor kring utvecklingssamtalen under våren
: Det har varit så kallade Elevledda
utvecklingssamtal i förskoleklasser. De har varit som en test som skall
utvärderas.Utvärderingen skall sedan leda fram till en gemensam policy för hela skolan.
Skolavslutningen äger rum den 11/6
. Det är en torsdag och beräknas pågå kl. 08-10.00.
Efter avslutningen är det fritids för de barn som går där.
Mötet avslutas
för kvällen och Rektor tackar alla deltagare för mötet.

Skolsamrådsmöten under HT15
● Tisdagen den 22 september klockan 18.30-20.00
● Tisdagen den 24 november klockan 18.30-20.00

Protokollet skrivet av: Per Ekström, representant för klass 4A.

