Samverkansråd

2017-12-04

Närvarande:
Personal: Marika Dahlström (bitr. rektor), Linda Nordström, Åsa Nilsson, Mikael Nilsson
Klassföräldrar: Pia Sund åk 6, Sofia fk, Anna Herke åk 4, Bjarne Gårdebratt åk 2, Simon åk 1, (åk 3 Åsa)
Från föregående protokoll
Skolmaten
Frågan om vegetarisk kost. Mötets deltagare var positiva till vegetarisk kost.
Matsedeln ses över, har diskuterats i personalgruppen.
1. Skolans planer
2. Organisation
Holger Danielsson praktikant i åk 3.
Emma Axelsson ny förskollärare fr o m vårterminen. Ska jobba i förskoleklass.
Sofie Gonzales tillbaks 2 dagar/v. Kommer att vara i åk 3.
3. Verksamheten
- 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.
Diskussioner kring språkbruk har förts i klasserna och i personalgruppen. Vi behöver fortsätta jobbet
kring detta.
- Kompensationsledigt för alla elever 22/12. Fritids som vanligt.
I kompensationsdagen ingår skolgårdskvällar för alla elever samt extratid med obligatorisk närvaro
för mellanstadiet i samband med öppet hus i vår.
- Hur fungerar plattformen?
Plattformen fungerar bra. Praktiskt att kunna skriva meddelanden till lärare och andra föräldrar.
Önskemål finns om en grupp med alla klassföräldrar samt grupper för föräldrar årskursvis.
Schemat på hemsidan kontra plattformen diskuterades. Synpunkter tas gärna emot på
plattform@naturomiljoskolan.se.

4. Planerade aktiviteter
- Luciamorgon på skolgården 13/12, föräldrar är välkomna att komma och lyssna ca 8.30 – 9.00.
- Julpyssel 14/12
- Julbord för eleverna den 21/12.

5. Rapport från elevråd- och miljöråd
Elevrådet har haft ytterligare ett möte. Redovisning av klassernas diskussioner kring språkbruk.
Miljöråd: Miljörådets arbete fortgår. Arbetet med att gå till återvinningen med skräp har kommit
igång. Alla klasser har sina egna små miljömål i klassrummet som de arbetar med under några veckor
i taget.

Miljömålen 2017-2018
- Kemikalier i vardagen- hur blir man ”kemikaliesmart”?
- Plastkunskap, göra eleverna medvetna om fördelar och nackdelar med plast för att själv kunna
göra aktiva val i vardagen.
- Fokus på marin nedskräpning.

6. Föräldraföreningen
Finns intresse bland föräldrar att ha en aktiv föräldraförening?
Aktiviteter som skulle kunna anordnas, t.ex. discon, filmkvällar, klassfotboll m.m.
Informationskanaler, adresser utskickade.

7. Övriga frågor
Förslag att väga maten som slängs på slumpvis valda dagar några gånger under varje termin.
Rastaktiviteten på fredagar har blivit mycket populärt. Det är ofta ca 50-60 elever som deltar.
Många elever har önskat en uppdelning av fotbollsplanen olika dagar mellan låg- och mellanstadiet.
Vi kommer förmodligen att prova detta efter jul.
Ändringar av busscheman behöver göras direkt till busschauffören via telefon eller plattformen.
Fritidstider inför lov ska ändras via plattformen i så god tid som möjligt.

Mötet avslutades.

Nästa samverkansmöte:

Tisdag 6/2 kl 18.00-20.00 på Berget

