Datum

Torshälla stads nämnd
Torshälla stad
Edvardslundsskolan

2016-11-01

HUSRÅD EDVARDSLUNDSSKOLAN
PROTOKOLL 2016.09.26.
NÄRVARANDE:
Målsmän
Maria Hagström Nilsson (förskoleklass)

Personal
Mansour Mansour ( Guldgruvan)

Bernadett Gyarmatine (åk. 1.)

Erika Jedar ( åk. 4.)

Therese Karlsson (åk. 3.)

Bo Söderberg (rektor)

SEKRETERARE:
Bernadett Gyarmatine

DAGENS TEMA:
Ej bestämd. Förslag för tema för nästa gång: mat i skolan

AKTUELLT PÅ:
*Fritids:
Guldgruvan: fokus på temat ”Torshälla 700 år”. Vad som hände i dåtiden, vad händer nu? Hur var det
att vara barn då, hur är det idag? Vad fick man göra som barn då, vad får barn göra nu?
Temat används även till adventskalender också.
Dagliga aktiviteter: fri lek ute/inne, gå till skogen, Torsharg.
Skattkammaren: inskolningstid, att alla känner sig trygga. Vi pratade om att det är många nya bland
personalen. Det var en bra start i förskoleklass. Tema startar senare.
*Skolan:
- utvecklingssamtalsperiod. Det är andra året att skolan kör med en hel samtalsdag/ årskurs.
- faddersystemet: åk. 1 för förskoleklass. Tanken är att utöka faddersystemet: t. ex. elever från åk. 4
kommer över till förskoleklass att läsa sagor.
-läslyftet i samband med Gökstenskolan: personalen 1-3 går på utbildning.
Vad är läsning hemma hos er?- vi berättade och diskuterade
- skoljoggen. Det var en jättebra dag: barnen samlade varv.
- simning från åk. 3- i nya badhuset. Fredrik och Sara följer med barnen, båda är simlärare.
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AKTUELLT I SKOLVÄRLDEN:
-utredning på gång vid Torshälla förvaltningen. Förslag finns på samgående med ”barn och
utbildning” för skola/förskola. Hur det blir – beslutet kommer i december
- i åk. 4-6 är skoltider längre: det blev en extra timme på matematik.
- lärarlönelyftet
- Vklass- hur upplever vi? Smidig, enkel : lätt att behandla. Lärarna lägger ut läxorna också på sidan
men elever får hem läxor i pappersform också. Elever har sin egen inloggning.

ORDNINGS OCH TRIVSELREGLER PÅ EDVARDSLUNDSSKOLAN:
Barnens rättigheter och skyldigheter (rektorn delade ut det på papper). Det finns även klassregler
också.
Diskussioner om leksaker på skoltiden - skolan tar inte ansvaret för dem t. ex om det går sönder.

SKOLFOTOGRAFERING:
Inloggningsinformationer har ännu inte kommit ut än till föräldrarna.

FRÅGOR:
Hög ljudnivå på film på fritids.
NÄSTA MÖTE:
Ti 22 november kl 18.30

Torshälla, 2016.10.03.
Bernadett Gyarmatine

