Föräldraråd 200505 via Skype
Det var lite strul att få igång alla via Skype.
Mia hälsade välkommen till ett annorlunda föräldraråd.

Skolavslutningen lägger vi den 10 juni istället för det tänkta datumet den 11 juni. Årsk 4 - 8
börjar kl 8:10, lunch, och dagen slutar kl 11:45.
För årskurs 9 ordnar vi med en 3-rätters lunch istället för avslutningsmiddag och lunchen
startar kl 12:00 för niorna. Deras dag avslutas ca kl 14:00.
Inga föräldrar får närvara vid avslutningen.
Information till nya elever som börjar till hösten så kommer vi inte ha något föräldramöte utan
vi har istället gjort en informationsfolder som vi skickar ut till vårdnadshavare. Vi hoppas
verkligen att vi kan ha möten när skolan startar.
Nya tjänster ligger ute på annons, den ena är supermentor. Det innebär att det är en person
som har huvudansvar för alla elever i årskurs 7. Supermentorn har inga lektioner utan den
är med i klasserna under vissa lektioner……… Vi har fått in ett bra antal sökande i
dagsläget.
Speciallärare i matematik är till den andra tjänsten vi söker.
Fotografering till skolkatalog samt porträttfoto av elever kommer att ske 18 - 20 augusti.
Marie Wengse informerar om toleransprojektet som vi är med i. Det är ett projekt som
Österåkers kommun har tänkt att dra igång i hösten i elever i årskurs 8. Projektet bygger på
demokrati, värdegrund och tolerans. I Toleransprojektet får de deltagande eleverna fundera
kring olika etiska dilemman.En central del av arbetet är att hjälpa eleven att förstå sig själv
och sin omvärld samt att få en förmåga att göra sig förstådd.
Toleransprojektet startade i Kungälv på 90-talet efter mordet på John Hron.
Eleverna söker till projektet och man träffas ca 10 dagar utanför skolan under läsåret.
Projektet avslutas med en resa till Polen under 4 dagar och besöker förintelsens
minnesplatser.
Det man kan se från tidigare projektgrupper i andra kommuner är att meritpoängen ökar hos
eleverna.
Information kommer att skickas ut till vårdnadshavare och ansökan sker straxt efter
sommaren.
Önskemål om att få in minnesanteckningar från föräldrarådet även på alla klassers hemsidor
inte bara skolans hemsida.
Det blir som vanligt tre stycken nya klasser i årskurs 7. Våra elever i årskurs 6 har nu fått
lämna in önskemål om vilka 5 kompisar som man vill gå med i samma klass. Information om
nya klasserna kommer att komma ut runt midsommar.
Mia tackar för deltagandet i föräldrarådet under terminen.

