
Skolråd 15.03.04 

Närvarande: 

Rektor informerar 

 

Spännande period,  
 Skolvalet är stängt. Elever placeras utifrån den relativa närhetsprincipen. En grupp av 

Uppsävjas elever kommer inte att flytta tillbaka till sin gamla skola när Uppsävja är renoverat. 

Vi har många blivande sexåringar på väg in. De som som har profil tid är nöjda. Hur jobbar vi 

med marknadsföra oss. Kan vi starta in IT-profil? 

 Det har utvecklats kring tryggheten och det ska vi fortsätta med 

 Visa på resultaten, alla resultat. Det finns statistik som visar på att våra elevers resultat som 

kan visas. Resultat från nationella proven ser bra ut. Meritvärdet har gått upp. 

 IT arbetar mycket med sådana lösningar 

 F-9 perspektivet är bra, långsiktighet 

 Har vi någon professionella kommunikatörer bland föräldrarna? 

 Arbeta med förskolorna i området mer, vi presenterar oss för åk 3 och 5 på skolorna i 

området. 

 Att berätta om hur man arbetar med stöd och med värdegrunden kan vara viktigt. 

Kan vi hitta någon professionell kommunikatör: Kerstin Öman(Erik). 

Hemsidan ny 

Information om trafikmötet 
 Vi kan kanske kan uppmuntra till att ställa frågan om samarbete på t.ex föräkdramötet 

 Och lyfta frågan om vandrande skolbuss. 

 

Likabehandlingen 
Kan vi bjuda in vår kurator?  Intressant att höra hur han arbetat. Gabriella frågar honom. 

 

Övrigt 

Isspolning 
Kan vi trycka på till nästa år, och ta initiativ tidigt under hösten. Nåntuna fick is denna gång. 

Stordammsdagen 
27/5 Vi visar upp skolan, profilerna t.ex med modevisningen. Kan det bli en prova-på-dag? Hur får vi 

föräldrarna att besöka stora huset. Skolrådet- kan de som har äldre barn hjälpa till. Kan man ha en 

skoltröja med banderoll att man är med i skolrådet? 

Sävjadagen 
30/5 börjar bli en större dag. Vi visar en del av det som visats under Stordammsdagen. Hur kan 

skolan visa upp sig? Skolråd och skolan. Kan vi ha en rapparstuga? 

Skoltröja 



Rosa eller limegrön kan det vara någor säger skolrådet? 

 

Elev- och föräldrakväll kring  i studieteknik 
Elev- och föräldrakväll kring i  studieteknik, Studio , flipped classroom där läraren kan lägga upp 

genomgångar som man kan titta på internet. Karin Boger Franzén kommer ev. att erbjuda en kväll 

framöver. 

Kan vara ett sätt att återupprepa föreläsningarna under ett par års tid så kan det bli ett sätt att 

arbeta på Stordammen; i matematik, studieteknik och te.x kuratorn berättar. Även svenskämnet kan 

bli intressant! 

Nästa möte:  21/4 kl 18 
24/4 föreläsning i studieteknik Medalgon, UR har bra filmer. 

 

 


