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Minnesanteckningar från husråd 160425
Närvarande:
Lena Öhman - Fritidspedagog, Erika Jedar - Klasslärare, Bo Söderberg - Rektor, Karen Lindqvist – 1 D, Marie
Olsen – 1 E och 5 D, Bernadett Gyannatiné – F-klass Opalen, Sara Niemi – 2 D och 4 F, Therese Karlsson – 2 D



Dagens tema
Inget aktuellt tema för dagen


-

Aktuellt
Skolan får två nya lokaler till läsåret 2016/17 i takt med ökade klasser. En organisationsgrupp på skolan har tittat på
ett antal olika alternativ. Inga alternativ är optimala men de har försökt få ihop den bästa lösningen. Man har även
försökt se över olika perspektiv och tänkt mycket på att eleverna inte ska behöva flytta alltför många gånger under
sin tid på Edvardslund.

-

Det har inkommit önskemål om att barnen borde gå ut mer när de är på den öppna verksamheten. Verksamheten är
frivillig så barnen får välja själva om de vill vara ute eller inne.

-

En ny psykolog som ska arbeta med skolorna i Torshälla har anställts. Han heter Olof Lyttbacka.

-

Fritids
Guldgruvan har haft ett tema under läsåret ”Jorden runt på ett läsår”. Nu har man kommit till Australien, bl.a. har
en cricketklubb varit på fritids och visat sin verksamhet. Temat kommer att avslutas med en fotbollsturnering.
De har påbörjat överinskolningen av yngre elever mellan Skattkammaren och Guldgruvan.
V 24 kommer det att vara ett dagläger i Mälby, jollebasen, för 2:orna och 3:orna.
Skattkammaren har börjat träffa sina blivande förskoleklassbarn.

-

Skolan
3:orna och 6:orna har genomfört sina nationella prov.
4:orna har varit med i en tävling ”Batterijakten” där de, som namnet avslöjar, samlat batterier och lämnat in för
återvinning.
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En ”berättarrazzia” har varit på skolan. Det är ett skådespelargäng som helt oanmält gått in i klasserna och berättat
sagor. Detta har skett vid tre olika tillfällen. Detta bekostas av kulturrådet genom ”skapande skola” och klasserna
kommer att jobba vidare med berättandets i olika former.
I fredags (29 maj) har 4:orna, 5:orna och 6:orna fått en föreläsning om förnybar energi av Andreas Stubelius.
Erasmus-projektet. En lärardelegation åker till Turkiet i maj för fortsatt utbyte.


Aktuellt i skolvärlden
I Eskilstuna pågår en utredning om hur Torshälla ska organiseras i framtiden. I juni ska ett förslag presenteras.
Öppna möten har funnits för anställda, föreningsliv och allmänhet.
Från och med årskurs 4 kommer eleverna få 1 timma längre skoldag/vecka då de ska få utökad tid till matematik
om regeringens förslag godkänns.
Fritids väntar på nya allmänna råd. Det kommer att bli högre krav på en lärande del även på fritids.
En ny IT-strategi har tagits fram på nationell nivå. Det kommer att innebära många nya datorer på skolorna..



Utvärdering av skolfoto
Det kommer att bli samma fotoföretag under lå 16/17 som det var 15/16. Företaget har ett nytt namn: ”Foto
Norden”. Det


-

Övriga frågor
En fundering kring ”Ett hälsosamt val”. Vid mellis serveras Skogaholmslimpa vid en del tillfällen. Det är bra att det
finns valmöjligheter men det kanske finns bättre alternativ?
Bosse tar frågan till kostchefen.

-

Särskild kallelse till husrådet hade inte gått ut inför detta tillfälle. Det bör även vara bättre information ut till alla
föräldrar att det ska vara ett husråd. Nu ligger kallelsen bara på hemsidan.
Förhoppningsvis blir det nya systemet ”V-klass” ett bra forum för att nå ut till alla föräldrar. V-klass kommer att
introduceras på skolan läsåret 2016/17.
Avslutning

/Therese Karlsson
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