Skolsamråd 2017-03-04
Närvarande: Maria Filipsson, rektor, Jessica Korell, biträdande rektor. Eva Lidén Birath,
biträdande rektor. Sofie Jansson, speciallärare/klasslärare.
Teresa Riehm, 1b.Renata Fogelström, 2b. Mia Persson 2b, 4c. Anna Palm Cousin 2c, 4b.
Theres Eléhn, 2c. Linda Carlström 4a, 6d. Katarina Sjöblom 2c, 3c, 5a, 6b. Kostan Sherif
Ghafor, 2a. Marlene Malmberg, 3b. Jonas Blom, 1a. Dan Tångring, 1a. Henrik Nordström,
3a. Maria Lindhe, 2c.

Nytt datum: Nästa möte 2 maj 18.00-19.30

Läget:
Läget på skolan är bra. Arbetet med skolgården pågår för fullt även om det stannar
av när vi får snö. Vi hoppas på att några saker blir klara redan nu i vår.
Vi har stort söktryck till hösten. Det blir 3 förskoleklasser och de är redan fulla. Det är
kul att det är så många som har valt oss i första hand.

Personal:
Vår slöjdlärare Björn Strömberg har gått bort. Eleverna har fått information om detta.
Vi har haft minnesstund och skickat blommor till anhöriga.
Camilla Hallberg är ny lärare för 6D sedan sportlovet.
Kerstin Hallberg, vår slöjdlärare har gått i pension. Hon tackades av med en
överraskningsfest. Nya slöjdlärare för den här terminen är Sussi Sandström som är
behörig slöjdlärare och Lotta Arvidsson som nu utbildar sig till slöjdlärare. Båda
känner eleverna från fritids där de också arbetar.

Hemsidan:
Information om vad som händer på skolan kommer ut kontinuerligt på hemsidan. Vi
påminner alla att prenumerera på de sidor man är berörd av. På så sätt får ni ett mejl
varje gång ny information läggs ut. För er som inte prenumererar ber vi er gå in på
hemsidan med jämna mellanrum så ni inte missar något viktigt.

Nationella prov:
Under vårterminen görs nationella proven i årskurs 3 och 6. Det är lärarna på skolan
som rättar proven. Detta görs i grupper på dagtid, därför kommer det under någon

dag vara vikarie i klasserna. Vi sambedömer proven för att bedömningen ska bli så
korrekt som möjligt.

Kvarglömda kläder töms 17/3!
Vi har mycket kvarglömda kläder just nu. Titta gärna i hallarna innan dess. Vi på
skolan kommer under några veckor framöver att fukusera på att hallarna städas och
töms på kvarglömda saker. Det kvarglömda kläderna sedan tidigare finns i
korridoren vid personalrummet samt vid idrottshallen. Kom och titta innan fredag den
17 mars.

APT/pedagogisk afton för all personal:
Den 14 mars klockan 16.00 kommer hela skolans personal att ha gemensamt
personalmöte. Denna eftermiddag och kväll är avsatt för att samplanera vårt arbete
med att skapa en bra verksamhet för era barn under hela skoldagen, från att ni
lämnar på morgonfritids tills ni hämtar på stängningsfritids. Vi kommer bland annat
lära oss mer om våra digitala verktyg. Vi kommer att arbeta med programmering av
botar, göra film med green-screen mm.
Vi önskar att ni som har möjlighet att hämta era barn senast 16.00 denna dag gör
detta.
Nätföreläsing 4 april 18.00-20.00 med Maria Dufva
Maria är kriminolog och kommer att prata om vad barn gör på nätet och hur man
som förälder kan agera. Hon kommer även att träffa barnen i årskurs 3-6 på skolan
samt ha föreläsning för all personal. Hon har fått mycket goda referenser från andra
skolor och föräldrar så vi hoppas på att denna satsning blir uppskattad.
Gruppdiskussioner. Vad gör ditt barn på nätet?
Skolsamrådsrepresentanterna har gruppdiskussioner om vad våra barn gör på nätet
och vilka web-sidor de är inne på.
Sociala medier och sidor som diskuterades var: Musically, Instagram, Pokemon Go,
SMS/chat, playkanaler såsom Netflix, SVT Play, Star Stable, Google, Mincraft,
Snapchat.
Diskussionerna berörde vikten av att föräldrar är medvetna om vad barn gör när de
är på Internet. Det diskuterades även vikten av att prata med sina barn om hur man
uttrycker sig och vad man lägger ut på nätet. Vem pratar men med på chatten?
Övriga frågor:

Vi har haft inbrott i vårt leksaks-förråd där vi förvarar saker som används till
trivselledaraktiviteter. Det är nu inköpt nya saker. Det är uppskattade aktiviteter på
rasterna av eleverna.
Fråga om ledighet för eleverna: Alla kommunala skolor i Österåkers kommun följer
skollagen och är mycket restriktiva med ledighet under de skolpliktiga skoldagarna.
Eleverna har under året 178 dagar med skolplikt. Årets övriga 187 dagar består av
lov och helger. För att ledighet ska beviljas under de 178 skolpliktiga dagarna krävs
synnerliga skäl som exempelvis begravning, sjukdom i familjen eller religiösa
högtider.
Inför nästa möte kommer det att komma en “puff” på hemsidan. Föräldrar kommer
då att uppmuntras att höra av sig till sina klassrepresentanter med frågor som de vill
lyfta på mötet.

Vid datorn: Sofie Jansson
Justerare: Maria Filipsson

