Skolråd 160202 Minnesanteckningar
Föregående protokoll:
Jan-Erik berättar om den undersökning som gjorts rörande hur andra kommuner med musikklasser
jobbar för att få in fler pojkar i klasserna. Han berättar hur skolan jobbar aktivt med att blanda
klasserna för att jämna ut jämvikten mellan könen.
Det konstaterades att den nedre korridoren utanför biblioteket har blivit lugnare. En personal vistas
dessutom där på morgnarna för att skapa extra ro.

Ekonomi:





Neddragning av a-priset med 2,5 %
Ingen ersättning för nyanlända
Drabbar både grundskola och grundsärskola
För Djurgårdsskolans del en minskning av rambudgeten med ca 3,6 miljoner och på
grundsärskolan 300 000 kr.

Nedskärningar VT 2016


Minskning driftbudget motsvarande två tjänster



Resurstjänst 0,5 åk F-3 från start VT-16



Resurstjänst 1,0 minskning åk 4-6. Tjänsten flyttas till stora delar över till åk 7-9 för att
ersätta en föräldraledig elevassistent.



Resurstjänst 0,3, indragning under 4 månader (feb-maj) i liten undervisningsgrupp. pedagog
tjänstledig under perioden



Skolrestaurang 0,5



SYV jobbcirkus 0,2

Inför HT 2016




Neddragning motsvarande 4 tjänster återstår inför hösten-16 enligt prognos. Alternativet är
att öka antalet elever på skolan.
Viss osäkerhet finns om hur ett ev överskott ska hanteras
Ekonomimöten där ev omprioriteringar prövas

Den totala riskanalysen om det ekonomiska läget för Eskilstunas grundskolor som skolchefen
ansvarar för är ännu inte klar. Skolledningen hoppas fortfarande på att politikerna kan komma att
tänka om i mitten på året när man ser hur brett neddragningarna slår. Den rådande
vikariesituationen diskuterades – att det skapar stress när det är svårt att få tag på vikarier.

Betygsresultat:

Skolledningen visar betygsresultat från ht14 till ht15. Resultaten är goda. En jämförelse visas där man
kan se vad som hänt med samma elever från åk 8 till åk 9 som bla belyser att svenska, matematik och
engelska ökar. Man ser dock att matematik och engelska behöver än mer fart och därför har
skolledningen vidtagit flera åtgärder för att förverkliga detta; bla: ämnesgrupper och matematik-lyft i
matematik samt ökad personaltäthet och ämnesgrupper i engelska.
En förälder ger som förslag att lärare ska förtydliga för eleverna vilka kunskapskrav som gäller och att
eleverna ska få tillgång till de matriser som gäller. Skolan svarar att detta sker redan men att denna
information kanske behöver bli tydligare gentemot föräldrar.
Vklass:







Nyckelpersoner på skolan utbildats
Personal utbildas
Pilotklasser elever M5,6A M7,8B
Senast ht-16 ska föräldrar åk. F-9 vara inloggade
Finns i Vklass:
LPP, bedömningar, närvarohantering, meddelandefunktion till elever/föräldrar

Vklass upp progressivt under året. V-klass är kort förklarat ett kraftigt verktyg för att underlätta för
personal, elever och föräldrar.
Mobiltelefoner:
Pga störande live videofilmning i skolan har Djurgårdsskolan tagit beslut om att alla mobiltelefoner
måste vara undanstoppade på lektionstid.
Vad säger skollagen? - Lärare/rektor får beslagta mobiltelefon som används och stör utbildningen.
Även skolans ordningsregler stödjer detta detta beslut. Punkt 9 i ordningsreglerna har blivit
modifierad i tre veckor fram till sportlovet.
Om det krävs omhändertas mobiltelefonen i upp till fyra dagar.
Viktigt att mobilanvändandet diskuteras hemma och att föräldrar hjälper till. Och att det även
utbildas i etik och moral kring sociala medier.
Skolledningen påpekar att detta inte är ett roligt beslut att ta, men nödvändigt.
Övriga frågor:
HPV-vaccin, bör skötas snyggare med information, sexualundervisning bör ske i samband med detta.
Eko-mat på hemkunskapen, varför har de inte samma %-satser som köket. Svar-ekotänket
genomsyrar hela ämnet, stram budget gör att saker ställs mot varandra. Föräldrar uttrycker att det är
bättre att hålla fast vid ekomaten och istället förändra matsedeln till tex grytor etc.
Föräldrar undrar när duschbåsen byts ut, detta är på gång, skolan väntar på svar från förvaltningen
men dröjer detta så kommer skolan att bekosta detta själva.

Ev föräldramötesguide… är under konstruktion

Arbetsgrupper:

Staren, Duvan och Pilen

Åk 4-6

Åk 7-9

