2017-03-14

skolrådsmöte nr 2 - minnesanteckningar
________________________________________________________
Anna von Malmborg, ordf, 6B,
Gabriella Ekström Filipsson, rektor,
Jeannette Sångefjord, personal,sekr.
Cilla Peiro, personal,
Elisabeth Höglund, 9a,
Paula A Pettersson, 9a , frånvarande
Eva-Lena Bergens, 6c, frånvarande
Åsa Betz, 7a
Pernilla Videhult Pierre, N1, 7a

Erik Ringberg, SL4, 6b
Magnus Sävenhed, F-klass röd, 6b, frånvarande
Jenny Pousette, N2, N5 , frånvarande
Andreas Almlén, N3 och SL2,
Tomas Håkansson, 8A,
Mårten Sundberg, Sl2,Sl4,
Jonas Sandstedt, F-klass röd, frånvarande
Karin Edblad, F-klass röd, frånvarande
Anastasia Hirschfeld röd f-klass
Ulf Wennström, Råd och stöd

Mötet förklaras öppnat av ordföranden som hälsar alla välkomna!

Föregående minnesanteckningar
2:1

Inga synpunkter

2:2

Information
Rapport från rektor








Vi förde ett samtal med anledning om den misstanke om utförda brott som skett på
skolan. Rektor har anmält misstanke om brott. Dom har fallit. Rektor har gjort allt
det som hon ska och får göra. Ulf Wennström från Råd och stöd deltog i mötet och
gav information om hur de samarbetat och funnits tillgängliga på skolan. Mer
information finns på hemsidan.
Skolinspektionen kommer att göra en riktad tillsyn senare i vår.
Skolvalet visar att elevantalet stiger och det är mycket positivt! Vi är 470 elever nu
och kommer att bli ca 540 elever i höst. Till hösten sjunker antalet f-klasselever för
att det inte finns tillräckligt med elever i området. Vi går från fyra till två
förskoleklassgrupper.
Vi kommer att ha budget i bra balans till hösten.
Inköp av IT-utrustning kommer att ske.

2:3

Likabehandling
Ingen ny information

2:4

Unikum


Unikum är den nya plattformen för information, planeringar och omdömen för
eleverna på skolan och i kommunen. Där finns t.ex bloggar, planeringar, vad som
ska bedömas. Elevernas kunskaper och hur man förbereder samtalet ska finnas i
Unikum.



Provschemat kommer att ligga kvar på hemsidan som en service. Vi påminner
mentorer och undervisande lärare att lägga in proven. Inför nästa samtalsdag på
högstadiet önskar föräldrarna att kommentarerna ska kunna läsas en tid innan.
Puffa att eleverna går in att titta i bloggen och i Unikum.
Det finns önskemål att man ska få träffa fler lärare under tiden som avsätts för




samtal, inte bara en lärare t.ex en mentorsträff på hösten och speed-dating med fler
lärare under våren.
2:5

Anmälda frågor
Skolfastigheter kommer att måla ”Kingrutor” på skolgården och sätta upp staket.

2:6

Övriga frågor
Stordammsdagen den 17/5





Nya tröjor ska beställas.
Information på flera språk ska ges. Anna skriver en text och vi ber
modersmållärarna om hjälp att översätta den.
Program kommer att finnas över vilka aktiviteter som kommer att finnas.
Hur engagerar vi de äldre eleverna? Profilerna kan vara aktiva.

Skolfoto
Finns det något alternativ? Det var inte lika enkelt att hitta en annan lösning som vi trodde.
Föräldrakväll





Tisdagen den 25 april hålls Föräldrakväll i matematik för de äldre eleverna (åk 4-9).
Inbjudan kommer efter påsk.
Språk-kväll och matte för de yngre ordnar vi vart annat år på förslag från skolrådet.
Studieteknik och IT-kväll fortsätter.
Föräldrakväll om social medier finns det önskemål om.

Förslag att vi bjuder in de andra skolorna i området.
Hur har Jonas Nilssons artiklar tagits emot?
Det har varit välskrivna artiklar, och han har fått mycket uppskattning för sitt skrivande.
Jonas är en av våra förstelärare som leder utvecklingsarbetet för lärarna på skolan.
Blir det något extra i påsk?
I husråd och elevråd har eleverna önskat bl.a. att få klä ut sig , pyssel, tipspromenad med
äggjakt. På Nannaskolan har man stilbytardag, mycket uppskattat!
Mobiltelefonerna
Frågan bordläggs till nästa möte. Ta upp i elevrådet – kan vi ha en mobilfri dag?
Ungdomsrådet
Vi har fått fyra platser i ungdomsrådet. Stordammen har 4 elever.
Har du frågor till Skolrådet?
Maila frågor till Anna: anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se
Kommande möten
Onsdagen den 26/4 kl.18-20.00

