Samrådsmöte 14/11-17

Närvarande:
● Maria Filipsson (rektor), Jessica Korell (biträdande rektor), Eva Lidén Birath
(biträdande rektor), Sofie Jansson (speciallärare), Ulrika Vållberg, Sofie Canerstam
(2b), Pärka Håkans (Skraken), Teresa Riehm (2b, Knipan), Solmaz Tahbaz (1c, 4a),
Jessica Parnevik Muth (5b), Jessica Olsson (4c), Peter Westrin (6c), Dan Tångring
(Fa, 2a), Mia Persson (5c, 3b)

Film
● Maria visar en film som är gjord av några elever på skolan. Den visades upp
på kommunens skolmässa som var i helgen.
Förberedelseklass
● Maria berättar om att vi har startat en förberedelseklass för nyanlända elever i
kommunen. Det är just nu sju elever som är inskrivna i klassen. Ulla Jarlberg
är vikarierande lärare och Oscar och Sebastian från fritids turas om att arbeta
som resurser i klassen. Vi håller på att rekrytera en utbildad svenska som
andraspråkslärare.Våra elever på skolan tycker att det är kul att de har börjat
här och vill gärna vara med dem på rasterna. För att eleverna ska få träna
svenska och lära sig den svenska skolkulturen kommer de att tilldelas en
fadderklass på skolan, där de kommer att hälsa på och leka på rasterna.
Detta är ett uppdrag som vi har tills vidare.
Eleverna ska sedan placeras ut där det finns plats på de kommunala
skolorna

Julavslutning/pysseldag 21/12

● Det kommer att vara traditionell skolavslutning på morgonen. Därefter får
föräldrar vara med på pysseldagen. Tider för denna dag kommer senare.

Trygghetsteamets enkät
● Det görs en trygghetsenkät av eleverna varje läsår. Denna har genomförts
och vi kan se att alla frågor har fått ett bättre resultat mot förra året. De
områden som fortfarande behöver utvecklas är att det upplevs som lite stökigt
i kapprummen, elevernas språkbruk och omklädningsrummen i idrottshallen.
Omklädningsrummen har nu blivit renoverade med duschväggar vilket
eleverna upplever som fräschare men det är jobbigt att byta om tillsammans
med andra. För att öka elevernas trygghet är mobiltelefoner förbjudna i
omklädningsrummet.
● Vill man läsa mer om arbetet kring detta finns skolans likabehandlingsplan på
skolans hemsida under rubriken elevhälsa.

Köket
● Kökschef på skolan är numera Jennifer Haapala. Matsedeln är densamma i
kommunen så det ska inte vara någon skillnad på maten.
● Matvagnarna ska bytas, när vet vi inte än.
● Den 7/12 är det Nobellunch för förskoleklass - årskurs 5. På kvällen är det
Nobelmiddag för årskurs 6.
Övrigt
● Peter informerar om Samverkansgruppen. I den gruppen bör det finnas
representanter från alla kommunala skolor. Det som lyfts på föräldraråd och
är gemensamt på flera skolor lyfts sedan med representanter för tjänstemän
och kommunen. Frågor som drivs är bland annat särskilt stöd, trafiksituationer
och skolvalet. Det diskuteras inte budget under dessa möten. Är man
intresserad av att vara med i denna grupp kan man höra av sig till Peter
Westrin (peternw@gmail.com)
● Vi driver fortfarande frågan kring trafiksituationen runt skolan med kommunen.
Vi vill ha ett övergångsställe eller liknande när eleverna ska gå över till
Äppelgårdarna. Vi har satt upp en kedja vid gränsen till skolgården, för att
ytterligare markera skolgårdens början.
● Parkeringssituationen är också något som vi ständigt arbetar med att
förbättra. Föräldrar parkerar vid avlämningplatsen vilket försvårar lämning av
eleverna.
Önskemål på teman till nästa termin
● Trafiken,
● Visa hur vi arbetar med tekniken i skolan,
● Föreläsningar ex som Maria Dufva och nätmobbning.

Nästa termins möten i skolans matsal kl 18.30

● 13/2 OBS! Ändrat till endast ett möte med datum den 22/3.
● 8/5

