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1. Föregående protokoll läses upp
2. Kort information från rektor, nuläge
- Många sjuka medarbetare och svårt att få vikarier. Även många sjuka barn.
- Ny personal
- Nationella prov mellan sportlov och påsklov
- Utvecklingssamtal börjar
- Skolvalet är stängt. Två förskoleklasser planeras.
3. I höstas genomförde Arbetsmiljöverket en skolinspektion. Några punkter som togs
upp var att storstäd rekommenderas 2 gånger/år och att mattor ska dammsugas
varje dag. En fråga som togs upp var vad ”städ av fria ytor” innebar – frågan har följts
upp med städpersonalen.
4. Arbetslagen berättar kort vad som händer i respektive årsgrupp.

5. Ekonomi
- Bokslut för 2015 slutade med ett plusresultat på 1,085 miljoner. Det är inget som
skolan får behålla.
- För att utjämna socioekonomiska ojämlikheter så har kommunen ändrat hur man
räknar ut strukturstödet inom kommunens skolor. Detta har medfört att
Pluggparadiset får en sänkning i ersättningen från 4500 kronor/barn till ca 500
kronor/barn. Detta medför att budgeten för 2016 hamnar på ett minusresultat.
6. Parkeringstillstånd behövs för att parkera i mittdelen mellan 06-18. Dessa
parkeringar är tänkta till skolans personal.
7. Social media, fotografering, filmning
- Användandet av en ny app som heter Perioscope har uppmärksammats i media
och inom skolan. Med appen kan vem som helst filma sig själv och sända ut det
live på internet. Det ställer till problem för många barn eftersom det kan vara
svårt att sätta gränser. De hetsas till handlingar för att få ”likes”. Användandet av
appen är större bland äldre barn.

-

Filmning och fotografering – hur vill vi att det ska vara på skolavslutningar, lucia
eller andra tillställningar? Vi följer allmänna rekommendationer med budskapet
till samtliga;
Filma och fota gärna men tänk på vad ni delar på internet

8. Önskemål om ledighet, vårdnadshavares ansvar, resmål
- Skolplikt gäller. Enstaka dagar kan beviljas av lärare. Längre ledighet beviljas av
rektor. Då ledighetsansökan lämnas in önskar skolan även veta varför man önskar
ledighet och är det en resa som är planerad vill skolan även veta var man ska åka.
Detta på grund av om det sker något i det land man är eller om det händer en
olycka.
- Det är vårdnadshavarens eget ansvar att barnet tar igen det som har missats i
skolundervisningen.
9. Vad innebär ”extra anpassning”?
- Extra anpassning – en lärare kan tycka att något fungerar mindre bra eller inte alls
i klassrummet. Då kan extra anpassningar göras innan andra resurser kopplas in.
Exempel på extra anpassningar kan vara
 Gummi på bänken för att böcker inte ska glida runt, hörlurar eller skärmar för
avskärmning.
10. Övriga frågor
- Trasiga basketnät – varför dessa inte byts ut?
Svar: För fast utrustning på skolgården ansvarar skolfastigheter och ligger inte i
skolans budget. Ibland köper skolan ändå in nya nät. Skolans vaktmästare fel
anmäler skador på fast utrustning till skolfastigheter.
- Mörkt på skolgården – varför görs det inget åt belysningen?
Svar: Belysningen är felanmäld till kommunens skolfastigheter där man har räknat
på kostnaden för att bättre kunna belysa boll och basketplan. Nya lyktstolpar
skulle kosta 128,000 kronor. Den som ansvarar för dessa frågor är SBF,
stadsbyggnadsförvaltningen (skolfastighetsfövaltningen) men här har
utbildningsförvaltningen gett avslag för detta.
Skolan kan inte själva bekosta belysningen.
- Ragni ställer frågan till Skolrådet om skolavslutning, vill vi ha den på dagen eller
på kvällen – önskemål blir att hålla avslutningen på kvällen. PP planerar för detta.

Nästa skolråd: 20/4

