Protokoll från samrådet 22/3-2018
# Närvarande: Maria Filipsson (rektor), Eva Lidén Birath (Biträdande rektor)
Jessica Korell (Biträdande rektor), Daniel Tångring (2a + Måsen), Teresa Riehm
( FB + 2b), Maria Persson (5c) och Marlene Malmberg (4b)

-

Informationspunkter:
Påskägg: Varje år brukar rektor Maria gå runt och dela ut påskägg till klasserna
innehållande uteleksaker. Detta år för att fira att vi nått vårt mål (och lite till)
med vår insamling till barncancerfonden på 100.000 kronor, kommer påskägget
också att innehålla några godisbitar till varje elev. För de elever som av olika
orsaker inte äter godis kommer det att finnas ett annat alternativ.

-

Rörelsevecka: Skolan deltar i projektet Grön flagg, där ett av våra mål är att öka
de rörelsefrämjande aktiviteterna på skolan. Vi har därför bestämt att vecka 16
kommer skolan att ha en rörelsevecka där varje klass ska utöka antal
rörelsepauser under skoldagen.

-

Skolavslutningen: Precis som tidigare år är denna dag en hel skoldag. Det innebär
att eleverna kommer att sluta ca 13.00. Mer information kommer.
Tema studiero

-

Ordningsregler: Elevrådet på skolan har fått i uppdrag att i sina klasser diskutera
vilka regler de tycker att vi ska ha på skolan, både inne och ute. Vid nästa möte
kommer vi att lyssna på alla klassers förslag, ta med förslagen till lärarna och
sedan kommer vi att se över de ordningsregler vi har idag. Detta är ett sätt att
arbeta med elevinflytande och där eleverna själva får vara med och påverka sin
egen miljö.
Vår plan innan samrådsmötet var att även samrådsrepresentanterna skulle få
diskutera dessa i grupper, men då det endast var ett fåtal föräldrar på plats hade
vi ett gemensamt samtal kring regler på skolan.

-

Konsekvenstrappan: Rektor Maria berättar om konsekvenstrappan. I skollagens
kapitel 5 handlar det om trygghet och studiero, där står det vad som händer om
en elev stör studieron för sina kamrater. Vi har på skolan sammanställt detta till
ett dokument som vi kallar för konsekvenstrappan. I det dokumentet står varje
steg för sig och hur ordningen är mellan de olika stegen.

-

Kränkningsanmälan och KIA: Eva berättar om de olika systemen vi använder oss
av utifall en elev upplever sig kränkt eller om en elev/personal råkar ut för en
olycka/skada. En kränkningsanmälan görs på skolan då en elev har blivit utsatt
för en kränkning, efter det görs en handlingsplan och man har
uppföljningsmöten. Anmälan och handlingsplanen skickas till kommunen.

KIA är ett system där vi rapporterar det som händer på skolan eller saker som
skulle kunna lett till en olycka. Alla rapporter skickas till kommunen som följer
upp och för statistik.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor fanns
Mötet avslutades och efter sommarlovet kommer ett nytt datum för nästa
skolsamråd.

Sekreterare Jessica Korell

