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Protokoll Husråd
Dag: Måndag den 14 mars 2016
Tid: kl. 18.00- 20.00
Plats: Skolans personalrum
Närvarande:
Skolan: Jenny Ollén, Åsa Lind Forsberg, Birgitta Ollila (F-3), Rebecka A Hammarstedt (4-6)
Elevrepresentanter: Leo Carlberg
Föräldrarepresentanter: Malin Lodin (FKA), Jens Carlberg (9A), Maria Jägerstedt (1A, 5A, 8C),
Mikael Oscarsson (4A, 9D)
Kvällens dagordning:
 Genomgång av föregående protokoll.


Elevrådet: Leo berättar om elevrådets struktur och arbete. Elevrådet vill snygga till trpphusen
genom citat i trapporna, målningar etc. Fler fasta soptunnor placerade, handsprit uppsatt i
matsalen. Elevrådet har lämnat förslag till Kfast om att det ska finnas en cykelpump på
skolgården. Hur kan närvaron ökas på vid elevrådsmöten?



Gökstensskolan nuläge och framtidsvisioner: intensiv och stabil period. Rastverksamheten på
de yngre åldrarna ses över just nu för att skapa glädje och trygghet. Åk 4-6 arbetar med
projektet Livets lotteri där eleverna lär sig om olika länder och hur man kan marknadsföra
landet, eleverna tar även reda på anledningen till att människor flyr från dessa länder. På 7-9
arbetas det med projekt i alla årskurser, åk 7 Trygga snygga aktiva Torshälla och åk 8 Trygga
snygga Torshälla som är projekten kopplade till Torshälla 700 år.
Till hösten blir det fler elever, det blir fem klasser i åk 7 även i år. I förskoleklasserna blir det
två klasser på Gökstensskolan och tre på Edvardslundsskolan. Skolans totala elevantal ökar,
förvaltningen håller just nu på med en lokalöversyn för att se hur lokalerna kan utvecklas i
framtiden för att rymma alla elever. Skolan har ett högt söktryck utifrån, många elever vill
börja på Gökstensskolan.
Det entreprenöriella lärandet fortsätter på skolan på olika sätt. Vi har UET i åk 9, YET
(yngre entreprenörer) i åk 6, i lägre åldrar har vi JET (juniorentreprenörer) som är i
planeringsstadiet men kommer genomföras framöver.



Dialog om mobiltelefoner, sociala medier och digitala spel: skolan samlar in mobiltelefoner
under lektioner, i yngre åldrar under hela dagen. Detta leder till ökad studiero. Diskussion
kring sociala mediers och digitala spels påverkan på barnen och verksamheten.

Postadress

644 30 Torshälla

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

Eskilstuna kommun

Datum

2 (2)

2015-10-05



Information om lärplattform Vklass: Elever i åk 3-6 kommer kunna gå in, i lägre åldrar är det
föräldrarna som kommer in i systemet. I åk 7-9 är alla lärare och elever inne och arbetar i
systemet. Vårdnadshavare kopplas på i augusti 2016. Närvaron kommer ske genom Vklass
från och med höstterminens start. Som förälder kommer du även se schema, läxor/prov, göra
ledighetsansökan osv.



Övriga frågor
o Skolgården mellan husen: asfalten blivit dålig och behöver förbättras. Skolan tar upp
detta med fastighetsbolaget.
o Diskussion utifrån ett TV-inslag om lärarnas dokumentationsbelastning.
o Föräldrarna riktar ett varmt tack till skolan för ett gott arbete.
o Bra att elevrådets styrelse är representerade på Husråden.
o Förslag: kan det vara med någon politiker från nämnden på Husråd? Vi bjuder in dem
till nästa Husråd.
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