Skolråd 2016-03-08
Minnesanteckningarna
Närvarande: Maud Lundström, Pernilla Olebring, Malin Karlsson och Ida Viberg.

1. Föregående protokoll
2. Elevernas punkt








Elevråd den 28 januari. Det var återkoppling på elevankäten om trygghet på skolan.
Samtal kring begreppet (svarsalternativet) ”ibland”, vad som menas med att man
ibland känner sig trygg. Det kom upp - om jag inte får vara med kompisar, rädd för
äldre elever och vid vissa tillfällen/vissa utrymmen.
Det var också diskussion kring kapprummen.
Eleverna tycker att fotbollsplanen blir förstörd då de spelar på den nu.
Det stjäls leksaker från fritids.
Det har varit ett matråd och där föreslog eleverna att det ska anordnas en tävling
mellan klasserna – vem som slänger minst mat. Den har varit under veckorna 9 och
10.

3. Lärarnas punkt




Det är återigen dags att se över barnens hår – lössen är här.
Det pågår NP i sexan.
Fritids har Drop – in – kaffe den 24 mars mellan kl. 14.00 – 16.30

4. Rektorns punkt







Tomas Svanström har slutat på skolan och är inte ersatt av någon ny lärare. Klass 45 har Staffan som mentor, men får dagligen 9.50 – 11.20, stöttning från fritids.
Dessutom har Andreas, Maud och Monica varsin lektion i klassen.
Cecilia Puman från Gillberga och Elma har SO i klass sex på fredagar.
Lisa Francke som är mentor i klass 1 slutar efter påsk. Här pågår rekrytering och 3
intervjuer är inplanerade under vecka 10. Vi styr tyvärr inte själva över hur snabbt vi
får intervjua och anställa. Vi måste följa HR:s direktiv.
Sex behöriga lärare sökte tjänsten. Hinner vi inte anställa någon till vecka 14,
kommer någon som är ”känd” för eleverna att ha klassen tills vidare.
Skolchef Hans Ringström har hösten 2015 beslutat om en ny lärplattform – Vklass.

Den har implementerats bland lärare. Nu i mars släpper vi in alla elever från åk 3.
Från hösten – 16 släpps ni föräldrar in. Mer info kommer.





Vi har under vårterminen fått fem nya elever och ytterligare tre börjar efter påsk.
Vi har blivit tilldelade extra pengar från lågstadiesatsningen och får från v. 11 en
speciallärare två förmiddagar i veckan. Det är Inga Magnusson och hon kommer att
jobba framförallt med de elever som behöver extra stöttning i läsning. Vi kommer
även att kunna ta in fler som stöttar upp fram till sommaren. Då ska pengarna vara
förbrukade.
Vi är nu 108 elever på skolan.

5. Föräldrarnas punkt





Funderingar kring tjänsten i klass 1, se information under rektorns punkt.
Önskemål om rektorsbrev de månader som det inte är skolråd
Önskemål om regelbundna hembrev/ information från lärarna
Att mellanstadieeleverna ska vara tvungna att sitta en viss tid i matsalen. Det är
alldeles för många som inte äter ordentligt.

6. Övriga frågor

Nästa skolråd den 19 maj

Vid pennan
Maud Lundström

