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Öppnande
Aktuellt läge på skolan

Caroline Hellberg
Rektor Bobo Börjesson öppnar mötet
Bobo berättar om läget på skolan. En bra start på terminen, dock en hel del
sjuka i personalen. Trots detta väl genomförda lektioner, utvecklingssamtal,
skoljogg och inte minst giraffdagen.
I och med att skolan växer med fler elever, fler årskurser och fler klasser sätts
också nya rutiner. Tydliga rutiner för raster, matsal, avslutningar,
utvecklingssamtal, värdegrundsarbete för att nämna några. Det hjälper personal
och elever till en bra daglig verksamhet.
Viktigt arbete med att lyfta värdegrunden i det dagliga. Här pratade vi mycket
om att språket mellan elever ibland kan upplevas hårt. Och även mellan elever
och personal.
Bobo berättar att skolan nu är i fas med rekrytering av ny personal.

Trafiken i området

Skolan uppmanar att så många som möjligt lämnar bilen hemma eller släpper
av sina barn i ”fickan” som nu är klar nere vid rondellen. Gäller främst större
barn.

Skolgården

Bobo säger att bygget måste vara klart som planerat i juni 2019. Han har
fortfarande inte fått någon annan information att tidsplanen inte kommer att
hållas.
Lekställningen kommer att utvärderas efter möte med leverantör om
möjligheterna att bygga om ställningen. Ställningen är tillsvidare avstängd.
Staketet som omger bygget måste förankras i marken för att förhindra att det
enkelt flyttas på. Detta är anmält till kommunen och ska åtgärdas snarast.
I år är det fler rastvakter ute på rast, jämfört med föregående år, med olika
ansvarsområden. Här pratade vi om att det är viktigt med ”aktiva” rastvakter
som försöker fånga upp och avstyra tjafs och bråk tidigt. Fotbollsplanen är ett
viktigt sådant område.

Fokus – kränkande
behandling

Fokusområde på skolan just nu är att arbeta med kränkande behandling. Mer
information i Bobos presentation vad en kränkning är och hur skolan arbetar
med detta. Elevhälsan är en stor del som också handleder personal.

Enkät

Nu i oktober är det dags för skolinspektionens enkät. Eleverna har fått med sig
information hem hur man går tillväga. En kod används för att svara på enkäten
på webben.
Viktigt! Viktigt! att vi alla hjälps åt att svara på detta! Det ger Bobo och
personalen viktig information vad skolan behöver jobba extra med. Det är ett
bra sätt att tycka till om skolan. Förra gången denna enkät kom var det ett
riktigt dåligt svarsresultat som låg under 50% som vi måste hjälpas åt att höja
denna gång.

Övriga frågor

*Jag skulle vilja föra fram ett förslag gällande ”närvaroplikt” för föräldrar till
stökiga elever som inte kan sluta störa på lektioner.
Närvaroplikt för föräldrar är inte möjligt med tvång. Men något skolan kan
framföra som en stark önskan till föräldrarna i de situationer de känner att det
är aktuellt. Elevhälsan kopplas in i de fall där det är nödvändigt.

*Vilka konkreta åtgärder tar ni till för att skapa arbetsro i klassrummet? Och
vad gör ni om dessa inte hjälper?
Genom att arbeta hårt med att ha tydliga rutiner hjälper det eleverna att få mer
arbetsro i klassrummen. Mer personal är också något som kommit till på en del
håll. Föräldrar och elevhälsan kopplas in där det känns nödvändigt.

*Det är tydligen vanligt att kommentarer av typen "du är för dålig, du får inte
vara med" slängs till elever under fotbollsspel på rasten. Naturligtvis när
personal vänder sig bort/står utom hörhåll. Kan det finnas sätt att komma runt
detta?
Fler rastvakter och aktiva sådana som får vara stationerade vid fotbollsplanen
och försöka vara lyhörda och motarbeta detta. En tanke är att dela upp
rasterna mellan olika åldrar. Något som Bobo tar med sig och funderar vidare
på.

*Kommunikation inför föräldrasamråd
Viktigt att information går ut via klassens blogg så att ni föräldrar får
påminnelse inför mötet. Frågor mailas till mig senast två dagar innan möte på
adress:
caroline.hellberg@telia.com

Nästa möte

Planerat till den 28:e november. Glöm inte maila era frågor och funderingar till
mig så att jag kan föra dessa vidare till mötet för diskussion. Tema för mötet är:
utvecklingsarbete/förstelärare

