Samverkansråd

2018-02-06

Närvarande:
Personal: Marika Dahlström (rektor), Inga-Lena Andersson (mellan), Maria Gustavsson (låg), Susanna
Andersson Yadav (fritids), Mikael F (2,4), Pia S (6), Sara (1), Anna (3) Fredrik R
Från föregående protokoll
Skolmaten
Översyn av matsedel. Ny upphandlingsomgång förbereds.
Aspekterna svenskt, närproducerat och ekologiskt lyftes. Viktigt att man får näringsriktigt mat
oavsett vad man får för mat.
1. Skolans planer
Målen i likabehandlingsplanen aktuella i klasserna. Jobbas med på olika sätt. Se nedan.

2. Organisation
Emma Axelsson arbetar i förskoleklass, ansvarig för några elever.
Sofie Gonzales tillbaks, jobbar i åk 3.
Ann Sjöberg Resurs i åk 3

Lena Mård, ny kurator. Kontaktuppgifter till henne finns hemsidan.
Kontakt med Lena kan också förmedlas genom elevernas kontaktlärare.
Sara Tegnér resurs idrott, på Vågens fritids samt pooltjänst.
3. Verksamheten
- Antagningen till förskoleklassen är på gång.
- Nationella prov för åk 6 igång
- Nationella prov för åk 3 startar i början av mars
-Arbete kring mål i likabehandlingsplanen: Områden språkbruk och trygghet har diskuterats (separat
redovisning)
- Miljöarbetet fortlöper.
- Tema rymden både i skolan och på fritids.
4. Planerade aktiviteter
- Friluftsdag , skidor. Blev inställd eventuellt kan vi ta den längre fram.
- Öppet hus under våren. Datum bestämt till 18/4. Mer info kring detta kommer.
Mellanstadiet kommer att ha workshops liknande förra året, inriktning miljömålen.
I år kommer detta kommer att ske på eftermiddagstid.

5. Rapport från elevråd- och miljöråd
- Elevrådet: Redovisning av klassernas diskussioner kring trygghet.
- Miljöråd: Plastkunskap: Kontakt med Hexpol för ett ev studiebesök.
Klasserna arbetar med olika miljömål.

6. Föräldraföreningen
Finns intresse bland föräldrar att ha en aktiv föräldraförening?
Inga inkomna förslag.
Vad är det tänkt att en föräldraförening ska göra? Marika informerade om hur det sett ut tidigare år.
Vi får avvakta och se om det finns intresse längre fram.
7. Skolplattformen
- Schemat på plattformen; Fungerar bra.
- Bedömningar, omdömen – hur har det fungerat? Ok
- Scheman för fritids, obs loven!
Alla måste se över sina fritidstider inför lov. Det blir svårt för skolan att kunna planera för rätt
antal personal på loven om inte schemana stämmer. Under jullovet hade fritids vissa dagar
räknat med betydligt fler barn än vad som kom, några dagar kom inga barn alls. Viktigt att alltid
meddela förändringar.
Alla måste ha ett grundschema, hur blir det för dem som har oregelbundna scheman?
Kan ett grundschema vara ett rullande flerveckorsschema? Vi undersöker detta.
- Meddelanden till bussen
Meddelande till buss mobil om man behöver kontakta busschauffören. Skapa en ny konversation
varje gång man vill meddela någon.
Synpunkter kring plattformen skickas till: plattform@naturomiljoskolan.se.
8. Övriga frågor
- Utskick kring magsjuka och diabetes bra, bra info.
- Diskussionsfrågor kring målen i likabehandlingsplanen – vad tycker närvarande föräldrar, vad har
eleverna tyckt?
Marika visade två bildspel med klassernas tankar kring språkbruk och trygghet. Vi lyfte några
synpunkter till diskussion; vikten av att diskutera språkbruk på skolan, orsaker till att elever kan
känna otrygghet/rädsla inför kamrater och vuxna på skolan.
Diskussionsfrågor kring målen i likabehandlingsplanen kommer även lyftas på nästa
samverkansmöte. Frågorna skickas ut i förväg så att man kan skicka med klassens representant
eventuella synpunkter.
- Skolenkäten: Pågår, viktigt att delta!

Mötet avslutades.

Nästa samverkansmöte:
Onsdag 28/3 kl 18.00-20.00 på Berget

