Skolsamråd 2016-11-29
Vi inleder med att visa filmen som elever i årkurs 6 gjort om skolan.

Vår fantastiska jubileumsvecka
Årets nobelmiddag för åk 6 går av stapeln den 7 december då det kommer att
serveras en trerätters middag och det kommer att delas ut nobelpris i olika
kategorier. Under skoldagen befinner sig sexorna på annan ort och f-5 serveras
en lite ”lyxigare” lunch och man får gärna klä sig lite extra fint.

Årets julavslutning är den 21 december
Vi kommer bland annat att julpyssla tillsammans både elever, föräldrar och
personal. Se separat inbjudan. Denna dag kommer det att finnas ett café för
föräldrar som klass 6a anordnar. Alla skolans elever kommer att få lite “fika” av
skolan i klassrummet.

Skolgården
Skolgården håller på att rustas upp och arbetet pågår för fullt. Det kommer nog
att dröja ytterligare ett tag innan det är klart.

Fråga från föräldrarepresentant
Får barn som är inskrivna på fritids på Äppelgården får gå över till skolgården? –
Eva svarar att det är olika på de olika avdelningar och beroende av vilken ålder
det är på barnen.

Trygghetsteamet
Terminens enkät är nu klar och vi går igenom sammanställningen. De i teamet
förklarar hur vi arbetar med den information som kommer fram i enkäten och hur
vi följer upp arbetet kring eleverna. Vi har fått många positiva svar och de allra
flesta eleverna trivs mycket bra i skolan, vilket vi är jätteglada för. Vi ser att vi
behöver fortsätta arbeta kring kapphallarna/studiehallarna där eleverna uttryckt
att de inte alltid trivs. Varje klasslärare har fått återkoppling kring hur just den
klassen har svarat och om man har några saker man behöver jobba på. Eleverna
i åk 6 har lyft att de inte trivs i omklädningsrummet till idrotten, något vi fortsätter
arbeta med. Frågan kring mobiltelefoner i omklädningsrummet kom upp och på
skolan har vi regeln att inga mobiler används under skoltid och eleverna lämnar
in sina mobiler till pedagogerna. Arbetet kring ovårdat språk behöver fortsätta då
det fortfarande kommer upp i enkäten, även om resultaten blivit något bättre.

Trivselledare
Skolans trivselledaransvariga Elin och Oscar informerar om hur arbetet ser ut.
Skolan har från denna termin satsat på programmet med trivselledare. Flera
hundra skolor i Skandinavien är med i detta och det handlar om att anordna
organiserade rastaktiviteter. Detta ger en mycket positiv effekt på flera plan;

elever rör sig mer på rasterna, man hittar flera nya kompisar, man lär sig
lättare/bättre om man rör sig mer, bättre sammanhållning på hela skolan och så
vidare. På skolan finns idag 28 stycken trivselledare i årskurs 3-6. De erbjuder
olika aktiviteter på första rasten mån-tors över hela skolan. Skolan har också
satsat en del på en massa nytt material, bland annat två jättestora bollar som är
mycket populära.
Föräldrarepresentants önskan: Skulle vara kul om vi fick föräldrar fick komma en
kväll och testa på några av de aktiviteter som erbjuds. – En fråga vi tar med oss.

Sockerfri skola?
Vi får en del frågor som tar ganska mycket tid från oss och verksamheten, en av
dem är att några föräldrar önskar att vi borde bli en sockerfri skola.
Detta är något vi inte kommer att bli, vi följer livsmedelsverkets råd och vill
fortsätta ha den möjligheten att någon gång ibland bjuda på en kaka eller
liknande. Vi ska självklart se till att detta inte går överstyr i någon grupp, men vi
känner att vi har en bra koll på detta och följer hela tiden upp. Vi har hela tiden en
kommunikation med köket kring lunchen och mellanmålet, där det vi lyfter
åtgärdas snabbt. En nolltolerans mot socker skulle innebära att tiden för vårt
huvuduppdrag, utbildning, skulle minskas då vi skulle behöva jaga socker. Det
viktiga är att vi lär dem handskas med saker, än att vi förbjuder det.
- Föräldrar lyfter att de tycker att vi har en lagom hållning kring detta och att vi gör
detta på ett bra sätt.
- Fångar vi upp elever som inte äter alls idag? – Detta är ett arbete som redan
finns idag, där vi lägger upp en plan kring eleven tillsammans med
vårdnadshavare.

Personal
Niklas (biträdande rektor) slutar för att återgå till lärarlivet och Jessica Korell (idag
lärare i åk 6) kommer att tillträda denna tjänst 1 januari. Vi har två annonser ute
just nu efter två lärare, träslöjdslärare och klasslärare till åk 6

Övriga frågor:
 Alla vuxna syns inte ute då man har mörkblåa jackor på sig.
– Vi ska bli bättre på att komma ihåg att sätta på oss reflexvästarna.
 Lommens hall skulle behöva ett nytt torkskåp
– torkskåp är beställt.
 En del barn har inte en egen korg på fritids att lägga vantar och mössor i
– vi köper in korgar till alla barnen.
Vid tangenterna: Jessica Korell

