Skolsamråd 20160920
Maria Filipsson hälsar välkomna och presenterar dagordningen.
●

Presentation
Alla presenterar sig med namn och vilken klass de representerar.

●

Närvarande:
Maria Filipsson, Rektor. Eva Lidén Birath, biträdande rektor. Niklas S
 zeplaky,
biträdande rektor. Jessica Korell, klasslärare. C
 aroline, Javryd Dahl,
klasslärare. Sofie Jansson, klasslärare. Carina Björnestam, 6b. Pia Badlund,
6a. Annica Svensson, 6d. Linda Carlström, 6d. Caroline Johansson, 3b.
Magnus Björck, Måsen. Marlene Malmberg, 3b. Jonas Blom, 1a. Dan
Tångring, 1a. Mia Persson, 2b, 4c. Renata Fogelström, 2b. Mia Vestberg, 2a.
Teresa Riehm, 1b. Per Ekström, 4b. Peter Westrin, 5c, 6c. Anna Palm
Cousins 2c, 4b. Michaela Jonsson, Knipan, 4b. Rainar Modin, 4a.

●

Information
○

Ipads har börjat delats ut till elever i år 35. Den här veckan (v38) kommer
elever i åk 6 att få kontrakt att fylla i för att sedan kunna få sina enheter. Det
kommer även att delas ut 5 Ipads till varje förskoleklass.
Elever i åk 1 och 2 kommer att få dela två och två på Ipads i skolan.
Skolverket går ut med ett förslag där alla skolor ska ha 1 till 1 undervisning
inom 3 år från årskurs 1 och uppåt.

○

Vi startar nu med trivselledare i skolan. Nästa vecka kommer trivselledare att
åka på utbildning för att sedan kunna starta denna verksamhet.
Trivselledarna kommer att ansvara för olika aktiviteter på rastena som
eleverna kan välja på.
Oscar går ut i klasserna och informerar om hälsa och vikten av att röra på sig.
Han berättar om att det är bra att ta korta rörelsepauser. Det gynnar både
inlärning och koncentrationen. Det är roligt att se att eleverna tar till sig detta
på ett bra sätt. På vår hemsida kommer det snart att finnas “Veckans
utmaning” där eleverna får pröva nya saker både i skolan och hemma.

○

De sista två veckorna har många av kökspersonalen varit sjuka vilket har
påverkat matsituationen, både vid lunch och mellanmål. Maria Filipsson och
Eva Lidén Birath har regelbundna möten med kostchef och kökschef om
detta. Vi på skolan arbetar aktivt för att förbättra hela situationen. Personalen
på skolan kan bli bättre på att informera eleverna om kryddning av maten. Det
går att få salt om man ber kökspersonalen om det men det är inget som står
framme. Detta är på grund av Livsmedelsverkets rekommendationer.

●

○

Den här veckan och nästa vecka (v 38 och 39) har vi temat “Gå och cykla”.
Detta gör vi av två anledningar, att barnen får röra på sig och bli pigga när de
kommer till skolan samt för att minska trafiken runt skolan. Trafiksituationen
runt skolan behöver förbättras. Om eleverna åker bil till skolan ska de släppas
av vid ÅBK:s parkering, där det finns en avlämningsplats.

○

Skolan fyller 40 i år och det kommer att firas genom olika aktiviteter för
eleverna. Detta kommer att ske under v 43. Det kommer bland annat att bli en
överraskning, maskerad, uppträdande av kören, öppethus för föräldrar.
Inbjudan och mer information kommer senare.

Frågor från klasserna
Diskussion kring digitala läxor. Frågan var om det nu blir orättvist för de
elever som inte får hem ett eget digitalt verktyg. Skolan har idag inte råd att
satsa så att alla elever får ett eget verktyg. Detta medför att det i vissa
avseenden kan upplevas som orättvist. Det digitala verktyget medför
möjligheter att göra andra typer av hemuppgifter som inte varit möjliga
tidigare. För våra elever i år 12 kommer en eventuellt digitala läxan se ut
som tidigare, dvs man kan exempelvis få i uppgift att logga in på en hemsida
för att göra uppgifter osv. För de elever som har fått ett “eget” verktyg med sig
hem kan eventuella läxor komma att se annorlunda ut.
Kapprummen där eleverna hänger av sig ytterkläderna är små och kan
upplevas som trånga. Hur kommer det att lösas när det blir kallare? Förslag
på att ryggsäckarna ska vara i klassrummet så blir det lite mer plats.
Peter informerar om Samverkansgruppen, det som tas upp på Skolsamråden
och som är gemensamma frågeställningar för flera skolor tas vidaret till
samverkansgruppen. Dessa frågeställningar lyfter sedan samverkansgruppen
med kommunens politiker och tjänstemän där de för en dialog om detta.
Finns bara en regel och det är att det inte får pratas om pengar. Just nu
behövs det fler representanter till denna förening. Är man intresserad kan
man kontakta Peter. Mer information om samverkansgruppen finns på
kommunens hemsida.

●

Diskussion
○

Hur önskar våra representanter ha vårt skolsamråd?

Detta framkom vid diskussioner i grupper:
Det ska vara övergripande frågor som diskuteras. Inga enskilda elever,
föräldrarfrågor eller grupper diskuteras.

Vanligt förekommande frågor som tas upp vid varje samråd, så som frågor
kring maten och trafiken borde besvaras på skolans hemsida. Detta gör att
mer tid kan läggas på andra punkter under Skolsamrådet.
Föräldrar ska kunna komma med förslag på vilka frågor som ska tas upp på
samråden. Detta kan ske på olika sätt, förslag är att föräldrar mejlar till någon
på skolan så att dagordningen kan prioriteras av skolledningen innan mötet,
klasslärare informerar om skolsamråden i veckobrev och uppmanar föräldrar
att mejla sina frågor till klassens representanter. Ett annat förslag är att det
ska finnas en flik på skolans hemsida där man kan skriva direkt vilka punkter
som önskas diskuteras. Vi återkommer när vi hittat bra kommunikationsvägar.
Det är bra med olika teman på skolsamråden och att det bjuds in personer
med anknytning till temat. Vi vill gärna att barnombudsmannen kommer hit till
oss.
Skolsamråden är ett viktigt forum där skolan har möjlighet att informera om
vad som händer på skolan. Det är också viktigt att frågor från klasserna får
plats under mötet.
Hur kommer information innan och efter Skolsamråden till alla föräldrar?
Förslag på att klassrepresentaterna är mer aktiva och har kontakt med de
föräldrar i klassen som lyft frågor. Ett annat förslag är att klasslärare länkar till
protokollet i veckobreven. Protokollet kommer att finnas på skolans hemsida.

Nästa skolsamråd 22/11 18.30 i matsalen. Varmt välkomna då!

