Protokoll fört vid samrådsmötet 2014-02-04
1. Margaretha hälsade välkommen
2. Val av antecknare
a. Pernilla Wilson valdes till antecknare
3. Presentations runda
4. Information om läget från de olika arbetslagen
a. Förskoleklasser och Fritidshem – Skolval pågår i kommunen. Det är färre barn i
Margretelundsområdet detta år. Men vi hoppas kunna gör tre grupper.
b. Slöjd, Musik& Idrott – frustration över att skridskosäsongen har varit så kort,
körerna kommer ha olika konserter framöver
c. Mellanstadiet – Elevens val pågår på torsdagar, utvecklingssamtal kommer
hållas mellan mars – april, Nationella prov kommer snart starta för 6:orna
d. Lågstadiet – Utvecklingssamtal under våren med start för 1:orna och sedan 23;or
5. Tjänster
a. Skolsyster Lisa slutar hos oss i mitten av mars och annons finns ute. Margaretha
meddelar när den nya skolsystern är vald. I samband med ny skolsyster kommer
tjänsten öka från 67% till 80%
b. Vaktmästare Åke ska operera sitt knä och Margaretha har sökt en vikarie under
hans ca 4 månaders sjukfrånvaro. Vi hade fått in 62 sökande och valet hamnade
på Joakim Sjölund som själv har gått på Margretelundsskolan.
c. Kurator Malin slutar sista februari och annons för ersättare finns ute. Med ny
kurator ökar vi tjänsten från 30% till 50%
d. Speciallärare Niklas slutar och flyttar till Tibble i april. Annons finns ute.
e. Talpedagogen Ylvas tjänst kommer öka från 33% till 80% för att hinna fånga upp
elever som behöver särskilt stöd
f. Det har börjat två nya pedagoger på fritidshemmen från vårterminen 2014
g. Höstens tjänsteorganisation är inte klar och Margaretha återkommer vid ett
senare tillfälle
6. Globala Österåker.
Eva Lidén Birath och Cecilia Hedman representerar skolan i projektet. Eva
kommer att vid nästa möte berätta mer om vad det innebär.
7. Extra satsning på läromedel och digitala verktyg
a. Av politikens extra satsning på skola och förskola fick Margretelunds Skolan
1.1MSEK av kommunen för att inhandla nya läromedel och IT utrustning
Följande inköp gjordes;
i. Lågstadiet – nya böcker i svenska med olika svårighetsnivåer, nya teknik,
NO och SO böcker
ii. Mellanstadiet –nya böcker och fler böcker bla kartböcker som visar hur
världen ser ut idag och nya ordböcker i svenska och engelska. Några av
de betygskriterier i 6:an är att eleverna ska kunna hantera kartböcker och
ordböcker.
iii. Smartboards i samtliga klassrum
iv. MAC datorer till Mediateket
v. 75 nya iPads

vi. Digitala hjälpmedel till musiken i form av en liten inspelningsstudio.
vii. Idrotten har även köpt in nya orienteringskartor
viii. I samband med all den nya tekniken som har inhandlats kommer även;
1. Alla lärare genomgå en utbildning i hur man hanterar den nya
tekniken
2. Kommunen har också anställt en konsult som kommer hjälpa/ge
support till skolorna med hur man hanterar verksamhetsdatorerna
b. BETT- mässan är Europas största mässa om IT och lärande och gick av stapeln
under januari månad I London och där Margretelundsskolan skickade deltagare.
Mässan bjöd på föreläsningar och även studiebesök på en engelsk skola. Vill
man läsa mer om Bett mässan finns mer information på
http://www.bettshow.com/
8. Skolinspektionen
a. Samtliga skolor i kommunen har haft eller kommer att få besök från
Skolinspektionen. Det finns 3 olika inspektioner;
i. Djupintervjuer med rektorn
ii. 1 dags besök + träff med rektorn, elever, elevhälsan och lärare
iii. 2 dags besök + ovan + delaktig på en lektion
b. Margretelunds skolan fick inspektionen nr ”ii”
c. Resultatet av skolinspektionens besök kommer resultera i en ”Avvikelserapport”
som visar på vad skolan måste förbättra
d. Fritidshemmen kommer att inspekteras den 12 mars
9. Arbetsmiljöverket
a. Om inte Skolinspektionen var nog så kommer även Arbetsmiljöverket inspektera
skolans miljö och kvalitetsarbete under nästa vecka
10. Föräldrarförening och samverkansgruppen
a. Protokollet från politikermötet i november förra året redovisades och det finns
inget nytt datum satt för nästa politikermöte.
i. Ny Skolportal - en kommunikationsplattform mellan skolan och föräldrar
där man kan dela information som t ex frånvaro, omdömen, betyg, läxor
etc
ii. Kommunen ser över en domän som heter ”Google Apps” som idag
används av Malmö kommun och verkar fungerar bra
iii. Rektorsgruppen i Österåker kommun har gemensamt bestämt att gå
vidare med Google Apps och just nu håller man på och förhandlar avtalet
b. Lokalhyran – ingen höjning för 2014 har än så länge aviserats från kommunen
c. Nationella prov – hur står sig Margretelundsskolan gentemot övriga skolor i
kommunen?
i. Jämförelsen har gjorts för matematik i årskurs 3 och resultat kan hittas på
skolverkets hemsida – Siris
(http://www.skolverket.se/2.5248/get?q=siris&S%C3%B6k=S%C3%B6k
ii. Österåker kommun har gjort ett lyft gentemot öviga kommuner i landet
iii. Margretelundsskolan har haft ett fantastisk resultat de 2 senaste åren
med klar ökning av godkända elever inom matematik jämfört med öviga
kommuner i Sverige. Detta är något vi ska vara stolta över och visar att
det ökade satsningen på mattematik har givit resultat.
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d. Idrottslokaler i kommunen – Inget nytt sedan föregående protokoll och frågan
kommer åter tas upp på nästa politikermöte
e. Ser man en ökning av support till elever med särskilda behov? – en revison är
gjord av PVC (Pricehouse Watercooper) men har ännu inte redovisats. Skolan
kommer under VT 2014 lägga mer resurser på elevhälsa då skolan ökar
tjänstetimmarna för skolsyster, kurator och talpedagog.
f. Trafiksäkerheten – alla uppmuntras att gå in på Österåker kommuns hemsida
och rapportera synpunkter via ”felanmälan knappen”.
11. Övriga frågor
a. Nästa Samrådsmöte äger rum tisdagen den 22 april kl 18.30.
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