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Närvarande:
Bosse Söderberg, rektor
Lena Ingman, förskollärare Skattkammaren
Helena Arrebäck, lärare åk 6
Therese Karlsson, förälder åk 2
Malin Gustafsson, förälder åk 1,
Betty Gyarmati, förälder F-klass,
Husråd
2016-02-18
Dagens tema – nästa läsår
Bosse informerar:
Torshälla växer. Vi på Edvardslundsskolan har idag 29 respektive 30 barn i F-klasserna.
Inflyttning gör att grupperna fylls på fortlöpande. Det kommer därför, under nästa läsår,
att bli 3 grupper i förskoleklass på Edvardslundsskolan och 2 grupper på Gökstensskolan.
Även åk 1 kommer att bli tre grupper under nästa läsår. Opalen och Smaragden kommer
därmed att delas. Ej klart hur delningen kommer gå till och runt den 1 april ska det vara
klart och då kan information gå ut.
Totalt antal lärare blir detsamma men en fritidspedagog ska rekryteras.
Grundbemanningen på de olika grupperna bör vara klar den 25 april (ev tidigare).
Två av fem grupper på förskolan Villekulla kommer att flytta till Staren 2 för att frigöra
lokaler nu när elevantalet ökar. Det är inte klart vilka klasser som ska flytta till lokalerna
vid Villekulla. För- och nackdelar utreds.
Det ska även göras en generell översyn av lokalfrågan i Torshälla för att möjliggöra en
långsiktig plan.
Aktuellt:
Fritids
På Guldgruvan har de haft tema Asien. Under året har de haft temat ”världen runt” och nu
kom de alltså till Asien. Det har serverats nudlar till mat och barnen har fått prova att äta
med pinnar. Spa och massage har också varit en del. Det har varit roligt, uppskattat och ett
bidragit till ett lugn i gruppen.
Skattkammaren har arbetat med intressegrupper. Läsning, bild och pyssel. Barnen pärlar
nu olika djur till en målad äng.
Skolan
Tvåan – Sagotema som arrangeras av en student. Nya och gamla sagor. De har även haft
tema kroppen.
Treor – tema kroppen, sinnen och forntiden. Livets utveckling. Besök på Ebelingmuséet
Fyror – tema kompis och relationer med övningar baserade på likabehandlingsplanen.
Sexor – nationella prov. Utbyte med Ebelingmuséet kring religion, etik och moral.
Värderingsövningar t.ex. kring bilder på sociala medier.
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Inläsningstjänst
Alla elever har tillgång till läroböcker som ljudböcker via inläsningstjänst. De kan laddas
ner i dator, men det finns även en app. Kan även användas på privat dator/platta/telefon.
Det är kommunen som har upphandlat den här tjänsten och den ska vara tillgängligt för
alla elever i kommunen. Barnen får ett eget konto/inlogg.
Vklass
Vklass är en portal som i höst ska ersätta skola 24. Här kommer även läxor, veckobrev,
matriser, bokning av utvecklingssamtal mm kunna läggas ut. Elever kan få arbetsuppgifte
och lämna in arbeten. Föräldrar kan följa V-klass och sitt barn via en mobil, läsplatta eller
i dator. Vid första tillfället loggar man in via datorn med Bank-ID och sedan kan man
använda appen. Mer info kommer.
Resultat för hösten 2015, jämfört med hösten 2014.
Bosse visade en sammanställning av statistik. Sammanfattningsvis så ligger
Edvardslundsskolans elever bra till och framförallt så har killarna gjort framsteg.
Torshälla (Gökstensskolan) ligger högst i kommunen vad gäller gymnasiebehörighet.
Torshälla ligger även bra till vad gäller meritvärdet.
Mobiltelefoner på Edvardslundsskolan
Upp till trean måste telefonen lämnas in till personalen och sedan får man hämta den innan
man går hem.
Från fjärde klass ska telefonen vara undanstoppad under lektionerna. Undantaget om
telefonen används till skolarbetet. Detta är inget stort problem utan fungerar i regel bra.

Aktuellt i skolvärlden
Vad pratas det om i skolvärlden just nu?
 Det mesta handlar om inflyttningen och hur skolan ska hantera det på bästa sätt.
 Sociala medier. Hur mycket tittar barn på skärm? Vad spelar barnen? Det är
mycket ”våld” i lekar samt att det är många som är hårdhänta. Finns givetvis även
positiva effekter av datoranvändande och sociala medier inte minst vad gäller
engelskan.
Övriga frågor
 Snöbollskastning – kan det vara okej inom ett visst område? Skolan har sagt nej
till detta då det är för stor risk. Skolan är ansvarig om någon blir skadad. Det gäller
därmed förbud mot snöbollskastning på skolgården. Självklart kan organiserade
aktiviteter med snöboll förekomma och vara okej.
 Det ligger mycket kläder på golvet utanför öppna verksamheten. Personalen ska
jobba för att det blir en förändring. Vi föräldrar behöver också hjälpa till.
Terminstider
Vt 2016 slutar 9 juni på kvällen
Ht 2016 börjar 15 augusti.
Långt jullov 2016/2017. Måndag 19 dec 2016 – 10 januari 2017
Läsårstiderna går att hitta på skolans hemsida
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.
Nästa möte
25 april kl 18.30 i personalrummet
Tema nästa möte
Inget önskemål uppkom vid detta möte. Föräldrar är välkomna att höra av sig om de har
önskemål på tema för husråden.

Sekreterare
Malin Gustafsson
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