Samråd 18 november 2014
Närvarande: Pernilla Wilson 3A & 1C, Åsa Köhler klasslärare 3A, Anna Degow
Idrottslärare, Sofie Jansson klasslärare 6A, Lotta Tillberg 6A, 3C & 1B, Björn Nuss 6A &
4D, AnnaCarin Jelldal 5C, Katarina Sjöblom 1C, Maria Rosdahl 1A & 3A, Stefan Edwall 2A,
Mia Persson 2C & Måsen, Annette Coll Nyberg Knipan, Jennie Nordensson 4D, Marie
Karlsson Ejdern, Andreas Boustedt 1B, eva Liden Birath fritidsansvarig, Stefan Sallhed
1A & 4C, Margaretha Scheja rektor.
Läget: Alla på skolan arbetar vidare med temat ”Vi i världen” på olika sätt. Lärare från
lågstadiet och mellanstadiet fortsätter med mattelyftet.
Mellanstadiet är klara med sina utvecklingssamtal och arbetar nu med den
framåtsyftande planeringen för eleverna så att eleverna vet vilka förmågor de ska arbeta
med och vad de behöver öva mer på. Vi förbereder även nobelmiddagen för årskurs 6
som kommer att vara den 10 december i skolans matsal. Det kommer att serveras mat,
eleverna kommer att fotograferas och få dansa vals.
Mellanstadiet arbetar med geografi där 4:or jobbar med Sverige, 5:or med Sverige och
Norden och 6:or med Europa.
I årskurs 1 arbetar de med bokstavsinlärning, projekt om Lennart Hellsing med en
Hellsningkväll på skolan den 20/11 där de kommer att visa lite av vad de gjort. De
arbetar även med närområdet och ska besöka stora biblioteket.
Årskurs 2 jobbar med temat hösten i no och närsamhället i so.
3:orna har haft författarbesök av Petrus Dalin som bland annat har skrivit böckerna om
Kalle Skavank. Engelskan är kopplad till vi i världen där de får lära sig om barns
rättigheter.
På slöjden snickrar och syr eleverna för fullt. Kanske blir det lite julklappar. De har gjort
ex. elefanter och brickor.
Under musiklektionerna övas Luciasånger, julsånger och det övas inför Luciatåget.
Skolan kommer att ha Luciafirande måndag den 15 december. Om föräldrar vill se
Luciatåget kan de göra det på ”Favan” runt kl. 12.00 då stora kören kommer att lussa
där.
Det har varit simning för årskurs 3-6 under vecka 47. Under idrotten framöver kommer
det att bli en del motorikbanor. 1:orna har fått lära sig vad alla redskap heter samt
säkerhetstänk kring hantering av redskapen. Sista veckan kommer det att vara ”julkul”,
vad det är blir en överraskning för eleverna. 6:orna kommer att få öva på att dansa vals
inför Nobelmiddagen.
Förskoleklass har gemensamma sångsamlingar som är kopplat till ”vi i världen”, de
sjunger då sånger på många olika språk. De har även fått egen tid i skolans bibliotek och
haft författarbesök. De arbetar nu med ett sagotema samt veckans bokstav som de leker
fram.

Fritids har haft ljusfestival som var uppskattad av föräldrar och elever. De arbetar också
med ”Vi i världen” med ex. flaggor, länder och musik. Just nu arbetar de för fullt med att
producera till julmarknaden som är den 9 december.
Nobeldagen kommer att uppmärksammas lite extra i matsalen. Det kommer att dukas
fint med dukar och ljus och det kommer serveras både varmrätt och dessert. Vi kommer
att arbeta lite extra med bordsskick denna vecka. Vi har ny kökschef som kommer att
vara på skolan fram till jullovet då hon ska tillbaka till Söraskolan. Vi har även en ny
kock som har arbetat på Operakällan.
Eva informerar om att det är dags att fylla i ledighetsformulär inför jullovet. Viktigt att
man meddelar om eleven inte kommer till fritids som planerat på lov och studiedagar.
Trafiken: Per Åström från villaföreningen, representanter från skolan samt från
trafikkontoret har haft möte om trafiksituationen kring skolan och på Knipvägen. Det
har beslutats att det ska sättas upp tydligare skyltar vid avlämningsrampen på ÅBK:s
parkering.
Övriga frågor: Direktstäd som städar skolan sedan 1 maj i år har fått sitt kontrakt
uppsagt av upphandlingsenheten. Miljöpalatset kommer att ta över fram till att en ny
upphandling är klar.
Taket på skolan är omlagt men skydden på taken är inte säkra för elever och personal
som befinner sig på skolgården. Detta är något som Margaretha Scheja tagit upp med
Armada och vi hoppas på att åtgärder kommer att ske snarast.
Margaretha Scheja kommer att gå i pension den 1 april 2015. Ingen annons är ute än
men rekryteringen kommer snart att inledas.

