Skolråd 17 september 2019
•

Närvarande: Pontus Allard 3A, Paulina Kilström Karlsson FB, Fredrik Engström 5A,
Susanna Viklund 1A, Therese Halvarsson 2A (4B), Linnéa Steen 1B (5B), Karin
Ericsson 2B, Elisabeth Jonsson 3B, Richard Henry Weimer FA, Josephine Eld 1A,
Kristina Elovsson och Mariana Uddfalk representerar medarbetare från
Pluggparadiset, Ulrika Nissemark rektor.

Sekreterare: Karin Ericsson
•
•

Ulrika går igenom föregående protokoll. (skolbibliotek mm. se föregående protokoll)
Rapport från verksamheten:
- Verksamhetsplan. Ulrika visar en presentation kring detta. Se bifogad Power Point
tillägg till slöjd: Svårt att rekrytera trä och metallslöjdslärare. Just nu på paus.
Lärare från Storvretaskolan kan ta 20 % men det saknas 30 %. Rekrytering övrigt,
se PP.
- Undervisningen, Maja: Simtest för årskurs 5. Om man inte når kraven som
kommer ställas i sexan så erbjuds simträning. Om man får gå i simskola så är det
på Fyrishov med deras simlärare. Personal från skolan är med. Nu har skolan Röris
en gång i veckan, det är en del av att skolan är hälsoskola. Skolan har även
rörelsepauser och ”Piggelinbana”. ”Röris” är Friskis och svettis korta träningspass,
ca 5-10 minuter. Hälsovecka kommer strax, vecka 40. Då pratar vi om hälsa,
hygien, vila, skärmtid, frukostvanor. Alla elever kommer att erbjudas frukost en
gång under veckan. Eleverna kommer att springa höstjogg. Röris kommer att vara
lite oftare den veckan. Barnen uppmuntras att gå eller cykla till skolan om det är
möjligt. Om inte möjligt, kan man kanske gå sista biten eller ta ett varv runt
skolgården. Både för hälsan och för att trafiksituationen runt skolan kan bli bättre.
FN- samling. Sånger och dikter.
Från olika klasser: förskoleklass: lära sig skolans regler, känna sig trygg,
Bornholmsmodellen, kartläggningsarbete. Detta pågår hela förskoleklasstiden.
ÅK 1 jobbar med ABC-klubben och tycker det är roligt. Bokstavsarbete.
Kulturskolan besöker ÅK 1. Eleverna får prova på olika instrument.
ÅK 2: tema grönsaker.
ÅK 3: höstens skörd, avslutades med studiebesök på SLU. Bedömningsstöd
matematik och svenska. Treorna fick redovisa ordet trygghet muntligt för de andra
klasserna (Värdegrundsarbete)
ÅK 4 och 5 arbetar bla med ämnesfördjupning (Elevens val) där både musik och
idrott erbjuds. Elevens val har utökats i klass 4 och 5 (och tagits bort i klass 7-9).

Fritids, Stina: fritids är mycket utomhus. Se till att barnen har kläder efter väder. Studiedag
27e september. Fyll i listan om barnet behöver fritids eller inte den dagen. Anmäl även till
höstlovet. Går att anmäla på nätet och får då en bekräftelse på vad som är anmält.
Telefonsvarare till fritids fungerar inte alltid. Sms går bra.

Kontakta fritids
Fsk-1 018-727 77 40 eller 072-220 48 32

Åk 2-3 072-246 09 01 (även öppnings- och stängningsnummer)

-

-

Stjärna på listan betyder att barnet får gå hem själv. Hel och halv timme gäller för
egen hemgång som rutin. Är det något speciellt som busstider att passa, prata med
personalen. Läxläsning på torsdagar. Pyssel. Större projekt kommer igång när
vädret gör att man är mer inne. Barnen vill vara ute mycket nu. Utrymningsövning
på gång. Sist var det många oroliga barn. OBS: om skolan har utrymningsövning,
ska föräldrarna inte gå in för att hämta väskor mm. det skapar mycket oro hos
barnen när föräldrarna går in. Fritids har kommit igång med ”lekotek”. Barnen får
skriva upp vad de vill låna, tex spel, och sen lämna tillbaka. Populärt. Det har
minskat konflikter, ensamma barn. Öppet ibland på lunchraster. Det finns också
rastaktiviteter. Utbildningsinsats: Fritidspersonalen går utbildning en måndag i
månaden. Skolverkets utbildning kring kärnuppdrag, utveckling av verksamhet. Så
att personalen får kompetensutveckling.
Naturskola: har återinförts för årskurs 2 och 3, varannan vecka. NO- ämnen och
utematte. Ingen fika behövs till naturskolan. Stövlar och regnkläder är viktigt. Det
de jobbar med i klassrummet jobbar de även med ute.
Övrigt: skolfotografering: Hur upplevdes skolfotograferingen? Oklarheter kring
hur informationen går ut. Många har fått mailen i skräppost. Den som haft konto
innan får som sms.
Skolkatalogen/klassfoto finns det användning av. Men är det nödvändigt med
enskilda foton? En förälder har skrivit in ett mail om att det är dyra, onödiga och
gammalmodiga produkter och att skolan bör avskaffa det som vissa andra skolor
gör. Ulrika föreslår möjlighet till syskonfotografering efter skoltid. Många tycker
det är bra. Det finns många företag att välja på men Collage har relativt låga priser
och det är en fördel att många vårdnadshavare redan har konton. Om företag ska
bytas så är det en ny upphandling som måste ske.
Förslag till beslut att gruppfotografering behålls, enskilda foton efter skoltid som
VH får ombesörja själva. Ulrika styr mot detta och pratar med företaget.
Övrigt: på elevrådet har det beslutats att uppmärksamma att inte röra andras
cyklar, då det har varit mycket nyfikenhet kring andras cyklar och prylar.
Övrigt: en förälder i 2a har påpekat att unikum har mycket information i utskick
där det viktigaste inte markeras. Förslag att skriva upp viktig information (tex
”kom ihåg” viktiga datum osv i rutor tex.) Det blir mycket rörig information,
speciellt för de som har flera barn på skolan. Även önskemål om att
informationsöverföring också ska ges till barnen så att de lär sig ta ansvar. Mailet
vidarebefordras till Ulrika.
Justerat: Mariana Uddfalk

