Samverkansråd

2017-10-25

Närvarande:
Personal: Marika Dahlström (bitr. rektor), Liza Bergkvist Larsson, Mattias Holmström, Jörgen Eliasson,
Klassföräldrar: Kristina Theander (2), Karin Rolfsman (4), Therese Almbacke (F), Maria Rosvall (5) ,
Karin Torpman (6) Johan Edfeldt (1) Lars -Erik Nilsson (3)

Från föregående protokoll
1. Skolans planer
Genomgång av plan för Systematiskt kvalitetsarbete och Likabehandlingsplanen
2. Organisation
Inga organisatoriska förändringar från föregående läsår.
Flera nyanställda i personalen, slöjd, specialpedagog och resurspersoner.
3. Verksamheten
- Ansökningar och elevantal;
I dagsläge 135 elever på skolan.
Fortsatt högt söktryck, flera ansökningar för elever födda 2017.
- Skolgårdskväll
Enkät som visade att en övervägande majoritet av föräldrarna är positiva till skolgårdskvällarna i dess
nuvarande utformning.
Höstens kväll för mellanstadiet var lyckad.
- Förväntansdokument och övergripande regler skickas ut efter höstlovet.
- Arbete kring mål i likabehandlingsplanen: Språkbruk
Ett arbete kring språkbruket på skolan pågår. Personalen upplever att språkbruket blivit sämre,
förekommer mer i vissa grupper på skolan. Viktigt att skolan och hemmen arbetar åt samma håll i
frågan. I fall där elever som trots påminnelser inte förändrar sitt språkbruk, kommer
vårdnadshavarna att kontaktas.
4. Planerade aktiviteter
(Ev ska 5an vara med i musikhjälpen.)
5. Rapport från elevråd- och miljöråd
Elevråd:
Elever från alla årskurser, inte fk nu på hösten. Har varit ett möte hittills. Där diskuterades bl a fler
saker att göra på skolgården, hur fotbollsplanen kan delas upp mellan olika årskurser samt
språkbruket på skolan.
Miljöråd:
De nya miljömålen 2017-2018

Kemikalier i vardagen- hur blir man ”kemikaliesmart”?

Se på film och prata om det. Undersöka hemma och i skolan.
Plastkunskap, göra eleverna medvetna om fördelar och nackdelar om plast för att själv kunna göra
aktiva val i vardagen.

Vi kan undersök i vilken förpackning som förvarar mat bäst.
Undersökningar med plast.
Kan man ha någon kontakt med Hexpol?
Fokus på marin nedskräpning.

Nedskräpning i hav och sjö.
Miljörådet har bl a diskuterat skolans komposter, hur vi ska gå till återvinningen med skräp och
klassens miljömål. Varje klass bestämmer något som man jobbar med under en period. Så här såg
klassernas val ut:
1:an vi ska komma ihåg att stänga av kranen efter oss.
3:an källsortera.
4:an den som går sist ut från dörren släcker och stänger dörren. Och tänka på att bara tvätta
händerna en gång.
5:an använd inte dörröppnare. Ha ytterdörren öppen så lite som möjligt.
Använda dagsljuset så mycket som möjligt istället för lamporna.
Släcka lamporna på toan i hallen.
Använda så lite vatten och papper som möjligt när vi tvättar händerna.
6:an väga maten som vi slänger. Målet är att slänga mindre mat.
6. Föräldraföreningen
Aktiviteter? Föräldrarna bestämmer inom gruppen. Kunde vara roligt att hitta på något för eleverna,
det uppskattas. Finns möjlighet att ha träffar på skolan, t ex innan samverkansmöte, för att kunna
diskutera frågan. Inget bestämdes denna gång.
7. Övriga frågor
Informationskanaler mellan klassföräldrarna och resten av föräldragruppen?
Från vt -17:
Vore bra med ett forum för att dela information mellan klassföräldrarna, så att alla får information
om aktiviteter eller sådant som ska med på samverkansträffarna.
Hur vill årets klassföräldrar kunna kontakta varandra?
Ett mailutskick med mailadress och telefonnummer till alla klassföräldrar skickas ut till
klassföräldrarna v 45. Om man inte vill lämna ut sina uppgifter skickar man ett mail till Marika
senast 3/11.

Skolmaten
VT -17: Frågan om vegetarisk kost kom upp. Kan man ha en vegetarisk dag i veckan? Närvarande
föräldrarepresentanter var positiva till idéen.
Frågan diskuterades igen. Positivt gensvar, finns redan dagar som är vegetariska (soppa, pannkaka)
utan att det benämns som det. Kan det utvecklas ytterligare?
Studiedagen 8/1 2018
Fortbildningsdag för all personal. Fritidshemmen stängda den här dagen.

Nästa samverkansmöte:

Måndag 4 december kl 18.00-20.00

