Föräldraråd 200304
Rektor Mia informerar om influensaviruset Corona. Det är få föräldrar som hört av sig till
rektorn ang funderingar kring influensan och spridningsrisken. Vi följer
folkhälsomyndighetens instruktioner ang detta. Skolsyster Birgitta har besökt klasserna för
att prata om vikten av att tvätta händerna ofta och hur man gör detta på bästa sätt.
Säkerhet vid hot, Mia berättar om hur skolan hanterat situationen när Österåkers gymnasium
fick ett hot. Skolan är inte en allmän plats, endast för våra elever och personal.
Blivande årskurs 7 har vi många som söker till. Vi kan inte ta emot alla som sökt i dagsläget.
Det blir som vanligt tre stycken nya klasser med blandning av nya och våra elever.
Blivande årskurs 4 kommer alla som sökt till oss att få plats.
Barnkonventionen har blivit lag och vi har haft en föreläsning om detta för både elever och
personal av en ungdomslots i kommunen.
Från den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag och innebär att barn nu enligt lagen har
rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem respekterade. 30 skolor i Sverige ingår i
Raoul Wallenberg academys projekt “Kuben”. Varje kub, 30 st, representerar en mänsklig
rättighet. Solskiftesskolan och Österåkers gymnasium har blivit utvalda att vara med i
projektet. Därför har vi nu en svart “kub” på vår skolgård och vi har fått den 29:e rättigheten
att tolka i kuben, rätten till plikter. Vi kommer att jobba med projektet under våren och fylla
kuben med det som våra elever ser som rätten till plikter. Till sommaren kommer kuben att
flyttas till torget i Åkersberga centrum och visas upp med Ö G´s kub. I augusti så kommer
alla 30 kuber att samlas i Kungsträdgården.
Vi har upptäckt att elever använder sin lånade dator från skolan använder datorn till helt
andra saker än till skolarbete. Elevrådet har därför pratat om datorregler och kommit med
förslag om vilka regler som ska gälla. Förslagen ska nu diskuteras i klasserna.
Den här terminen har vi pratat med årskurs 7 & 8 om porr, som vi förra läsåret pratade med
våra årskurs 9 om. Det är SO-lärare Åsa, kurator Renée och skolpsykolog Mattias som håller
i detta. Klasserna har pratat om det vid tre tillfällen.
När det gäller personalen så har det blivit lite förändringar denna termin. I 5A så har Karin
börjat jobbat. Vi har en ny bildlärare, Anna M, fast hon är inte ny i skolan.Hon har tidigare
jobbat som matte/no-lärare på skolan. Anna J som är mentor i 9C kommer att sluta i april.
En förälder framförde att dom upplever att det blivit betydligt lugnare i årskurs 4.
Mötet avslutades med att visa upp bl a Lila ljusgård där vi under sportlovet fräschat upp det
lite.

