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Gökstensskolan
Jenny Ollén, 016-710 72 36
!

Anu Enehöjd 016-710 72 37
Åsa Lind Forsberg 070-0862127

Protokoll Husråd
Dag: Måndag den 5 oktober
Tid: kl. 18.00- 20.00
Plats: Skolans personalrum
Närvarande:
Skolan: Anu Enehöjd, Jenny Ollén, Åsa Lind Forsberg, Birgitta Ollila (F-3), Branislav Sekaric
(7-9), Rebecka A Hammarstedt (4-6)
Elevrepresentanter: Leo Carlberg, Amalia Modh
Föräldrarepresentanter: Malin Lodin (FKA), Jens Carlberg (9A), Maria Jägerstedt (1A, 5A, 8C),
MarieLouise Eriksson (1B), Ellen Lindberg (1A, 3B)
Kvällens dagordning:
• Elevrådet 7-9: Leo och Amalia berättar om elevrådets arbete och att de håller på att
organisera sig för att kunna arbeta med flera frågor. Elevrådet har delat upp sig i olika
områden: kontakt med friends, personalkontakter, aktiviteter. Två personer i varje grupp
ingår i elevrådets styrelse. Hela elevrådet (två representanter från varje klass) träffas vid
några tillfällen.
•

Postadress

644 30 Torshälla

Former för ”Husråd” i framtiden
Diskussion kring föräldrasamverkan. Många föräldrar tar kontakt direkt med de personer de
vill komma i kontakt med.
Använda de digitala forumen för att samla upp frågor från vårdnadshavare att ta med till
Husråd. Ett Husråd per termin, i mitten av varje termin. Personliga kallelser till de som är
representanter, de som är representanter är självklart också välkomna. Viktigt med den
personliga dialogen på Husråd.

Besöksadress

Telefon, växel

Gökstenssgatan 4

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

073-950 62 46

E-post

Webbplats

jenny.ollen@eskilstuna.se

eskilstuna.se/torshalla

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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•

Gökstensskolan nuläge och framtidsvisioner:
o skolan arbetar med att utveckla lärarnas undervisning. Lärplattformen V-klass
kommer introduceras under läsåret för personal och elever, föräldrar kommer släppas
på senare. F-6 arbetar med bedömning, 7-9 med betygssättning. Skolan arbetar med
kunskaper kring nyanländas lärande. Skolan arbetar med ett pilotprojekt med Mdh
och skolverket kring entreprenöriellt lärande.
UET startade idag, mässa i Ellfolk arena 22 oktober. Åk 6 har startat YET med mässa
14 oktober.
Föräldraidé: åk 8-elever besöker under vårterminen tre företag var och hittar fem
olika yrken inom företagen.
o Skolan har uppmärksammats i SVT för goda resultat. Skolan arbetar aktivt med
tryggheten på skolan vilket är en faktor för goda resultat.

•

Information om kommande lärportal V-klass. Lärplattformen har börjat introduceras hos
personalen. Elever och föräldrar kommer in så småningom. Tanken är att det ska finnas ett
system som lärare, elever och föräldrar gå in i, Skola24 kommer avvecklas med tiden och
frånvaron skötas via V-klass.

•

Övriga frågor
o Digilär: förslag från elev att eleverna behöver mer utbildning i Digilär.
o Trygghet på skolgården: föräldrafundering kring hur många vuxna som är ute på
rasten och var i skogen de får vara. Personalen som är ute cirkulerar upp i skogen för
att det ska vara tryggt för elever.
o Nyanlända elever: föräldrafundering kring hur skolan bygger på elevhälsoteamet
utifrån elevernas behov. Skolan arbetar med organisationen kring nyanlända elever
för att det ska vara så tryggt som möjligt för alla.
o Fritidsfrågor: förälder upplever att det saknades material till fritids, men blivit lite
bättre. Material köps in i början av terminen. Önskemål om större tillgång till
fotbollsplanerna för de yngre eleverna. Uppstyrda utomhusaktiviteter på
eftermiddagarna på fritids.
o Föräldrar upplever att det är bra att skola in till förskoleklass redan på våren.

Skrivet av:
Åsa Lind Forsberg
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