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Till alla vårdnadshavare på
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Protokoll Husråd 20150223
Närvarande: Jenny Ollén, Åsa Lind, Birgitta Ollila, Rebecka A Hammarstedt, Branislav Sekaric, Emilia Schill
(elevrådet, 9D), Annelie Carlberg 8A, Sofie Andersson 8D, Mikael Oskarsson 3A, Marie-Louise Eriksson
FKB


Genomgång av föregående protokoll.
Åsa berättar om hennes och nya arbetsledaren i kökets besök i klasserna i åk 7-9.



Hösten 2015 – antal klasser och elever:
Förskoleklass: 55 elever som det ser ut idag, ej klart med hur det ska organiseras. I övrigt lika som nu.
Funderingar kring hur fritids ska organiseras med ökat antal elevunderlag. I åk 7 är det ökat antal
sökande och vi funderar kring antalet klasser inför hösten.



Trygghets och likabehandling, elevernas upplevelse utifrån enkät och trygghetsvandring:
F-6: trygghetsvandring genomförd. Handlar mycket om förhållningssätt. I klassrummet handlar det om
saker som förstörs, eleverna har idéer på lösningar. Oljud i korridoren.
Åk 7-9: genomgång av enkät och trygghetsvandring.
Föräldrarna tycker att föreläsningen ”Unga på nätet” med Christina Stielli var bra.



Resultat betyg 2014:
Resultatet kommer läggas upp på hemsidan inom kort.
Åk 6: högt antal elever fick betyg i alla de ämnen de haft.
Åk 9: högre resultat än kommunsnittet i stort, arbeta med att fler elever når A- och B-betyg.



Elevråd:
o Planerar fotbollscup (sport röstades fram av elever), genomförs veckan innan påsklovet
o På onsdag ska eleverna bestämma hur glasrummet ska möbleras



Övriga frågor:
o Funderingar kring att det bara var 3 föräldrarepresentanter på plats. Hur når vi fler föräldrar?
o Info om webbinformation: förälder anser att det skiljer sig mycket mellan hur olika lärare
informerar om LPP:er och annan information. Vissa LPP:er ej så lätta att förstå, finns goda
exempel att jobba utifrån.
o Önskan om toalettstädning två gånger/dag.
o Påminna eleverna om elevkontraktet vid varje terminsstart.

Protokollet skrivet av Åsa Lind
Postadress

644 30 Torshälla

Besöksadress

Telefon, växel

Gökstensgatan 4

016-710 10 00

E-post

Fax

Mobiltelefon

Webbplats

Eskilstuna – den stolta Fristaden

