Samråd 18 oktober 2018
Närvarande: Jennie Hedström (6a), Pernilla Bengtsson (6a), Dan Tångring (1b + 3a), Ulrika Scharf
Vållberg (1c + 3a), Anna Samsioe (4c), Josephine Gunnarson (FB), Tommy Ehrson (1c, 3b, 6b), Jonas
Kangas (3b), Lotta Brunö ( 2c + 2a), Marie Hofström (4a), Teresa Riehm ( 1a+3b), Per Ekström (6b),
Sofie Canerstam ( 1c + 2b), Carina Björkenäs (klasslärare 2c), Jessica Korell (biträdande rektor) och
Eva Lidén Birath (Biträdande rektor)

-

Skolvalet: Från och med den 5 november till den 18 november pågår skolvalet i kommunen.
Vi på Margretelundsskolan har haft en informationskväll för föräldrar. Har man frågor eller
funderingar kring valet kan man ta kontakt med berörd skola.

-

Ekonomi: Alla kommunala skolor i kommunen har just nu inköp- och anställningsstopp. Detta
beror på att produktionen just nu går minus och man vill se om man kan rätta till vissa saker i
tid. Det kommer påverka oss på skolan genom att vi inte kommer kunna ta in så många
vikarier, men då vi är rätt stor personalstyrka så ska vi nog kunna lösa det ändå. Vissa
arrangemang så som julpyssel och Nobelmiddagen kräver lite andra lösningar, men vi
kommer fortfarande att ha dessa arrangemang.

-

Trygghetsteamet: Carina, som i sitt försteläraruppdrag har ansvaret för skolans
trygghetsteam, berättade om deras arbete. Teamet arbetar mycket förebyggande men tar
även hand om ärenden som dyker upp på skolan.

-

TL-dagen: Vi har nu inför terminsstarten valt nya trivselledare i åk 3-6. Dessa har nu fått åka
på en utbildning och efter det hade de en dag för hela skolan där vi fick pröva på olika lekar
de hade lärt sig. Tanken är att dessa lekar kommer att finnas i organiserad form varje
förmiddagsrast måndag till torsdag.

-

Skolsköterska: Kommunen har nu bestämt att vi ska ha en central elevhälsa, vilket innebär
att alla skolpsykologer, skolsköterskor och kuratorer tillhör samma team med en gemensam
chef, Henrik Kempe. Vi på Margretelundsskolan har en väl fungerande elevhälsa, vilket gör
att vår skolsköterska Charlotte är på Österskärsskolan på tisdagar för att visa dem våra
rutiner samt att skolsköterska Amanda från Österskär är hos oss på onsdagar för att
kompensera för att Charlotte är där.

-

Grön Flagg: Vi är stolta över vår fina flagga som vajar på flaggstången, men för att få behålla
den krävs det att vi jobbar mot nya mål. Vi har nu fått vår plan kring detta arbete godkänd
och de nya målen handlar om konsumtion och resurser, klimat och energi och livsstil och
hälsa. Under året kommer ni fortlöpande att få information kring vårt fortsatta arbete. Detta
är även något ni gärna kan prata med era barn om.

-

FN-dagen: Precis som tidigare så har vi fadderverksamhet en stund på denna dag. Då våra
armband till Cure cancer är mycket populära kommer man i faddergrupperna att tillsammans
pärla armband. Klasserna kommer också på olika sätt att uppmärksamma FN:s globala mål
och barnkonventionen. På kvällen är det ljusfestival på fritids, då vi välkomnar alla till skolan
klockan 18.00 för att njuta av lite körsång och se alla fina ljuslyktor.

Övriga frågor:
-

Om någon är intresserad av att starta en föräldragrupp som skulle kunna försöka påverka
politikerna i vissa frågor ( som har funnits tidigare i kommunen) så kommer här mailadressen
till några föräldrar som är intresserade av att delta: dantangring@hotmail.com,
fia.beyou@gmail.com , annasamsioe@hotmail.com , ulrika.scharf@gmail.com

-

Ipad som används till annat utanför skolan?
Vi kommer att låsa alla Ipad så att man inte kan logga in med ett eget apple-id. I klassrummet
så har alla lärare en app som gör att de ser vad som händer på varje Ipad, vilket betydligt
försvårar för en elev som inte tänkte göra det som läraren sa. Sedan uppmanar vi alla
föräldrar att ha en ständigt levande dialog med sina barn hemma kring vad man gör på nätet,
hur man använder digitala verktyg samt vad man skriver/gör på sociala medier.
Under skoltid ska elevernas egna mobiler antingen ligga avstängda i ett skåp eller i
skolväskan.

Vid tangenterna: Jessica Korell

