Årstaskolans enhetsråd 26 nov - 2015
Frågor från föräldrarådet:
1. Önskemål om att ha mötesdagarna (föräldrar-/enhetsråd) läggs på olika
veckodagar.
Skolan ska tänka på att lägga det på olika veckodagar.

2. Hur ser värdegrundsarbetet ut och vad gör samverkansgruppen?
Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process, allt material kring det finns på
hemsidan. Det kommer att anställas en eller två extra resurser som ska vara på högstadiet
och ha kontroll på vad som sker i korridorerna, på rasterna osv.
Både i värdegrundsarbetet och samverkansgruppen pratar man om och försöker motverka
trakasserier, mobbing, stölder osv. Polisen säger att det varit en lugn sommar omkring Årsta
men att man upplever att de senaste veckorna varit stökigare. Polisen arbetar även med
sociala medier, de har själva en bra hemsida där man kan se vad som händer i området och
de arbetar med att ta bort sidor som anses olämpliga så som den som skrevs om skolan.
Det finns en samverkansgrupp med kurator och mentorer från skolan, polis, fältarbetare,
ungdomsgård och socialtjänst som arbetar aktivt med de elever där man känner att det
behövs. De ses och tar även upp allmänt hur det ser ut i området, har kontakt med företag i
Årsta och i vissa fall även enskilda individer som blivit berörda i något som hänt. Rektorn
påpekar att det är ett litet antal barn som har så stora problem att det ”lyfts” i
samverkansgruppen, skolan har 900 elever och det rör sig inte om många.

3. Vilken information går ut till alla via veckobrev, rektorns brev och hemsidan?
Det har kommit kritik kring vilken information som går ut till alla. Det som händer på skolan
ska finnas på hemsidan, men lärare/mentorer har det största ansvaret att informera, rektor
och bitr.rektor ska informeras i speciella fall och välja om det är nödvändigt att alla vet när
det exempelvis gäller stölderna, det som hände i Trollhättan osv då skriver man om det

men det till alla. Vissa saker läggs inte ut på hemsidan då det handlar om enstaka/enskilda
händelser/individer. Det är svårt ibland att skilja på vad som är ett rykte och vad som är en
sanning, därför efterfrågas information innan det sprids på sociala medier. Man efterfrågar
kortfattad information med en hänvisning om någon vill veta mer, exempelvis till polisen i
Globen eller andra myndigheter osv. Det har gått rykten om en grupp sk. ”Pyramiden” som
rekryterar unga till deras kriminella nätverk. Polisen känner inte till någon från Årstaskolan
som blivit rekryterad till detta. Det finns unga vuxna kriminella i området och Polisen har
extra koll på några barn i Årsta för att de inte ska hamna i sådana kretsar.
4. Vart kan man vända sig om man vill engagera sig?
Man kan vara med fältarbetarna, nätverket ”Årsta för alla” som har ”Tillsammans café” de
finns på Facebook de har pratat om att engagera sig/starta någon ungdomsverksamhet.
Ungdomsgården vid skolan drivs privat av – omsorgshuset. Polisen i Globen vill att man
kontaktar dem om man har frågor kring något man sett, hört osv.

5. Hur identifierar skolan besökare?
Alla som rör sig i skolan ska ha namnskyltar, det är beställt (även skyltar för att hitta lättare i
skolan är beställt). Man har beställt kameror som kommer att monteras upp i hela skolan
utom vid expeditionen, samt att man ska byta alla lås.

6. Toaletter/duschar hur ser det ut med städning och varför finns det inte
duschdraperier?
Skolan har extra städning jämfört med tidigare, det är en ny upphandling på gång vilket
även den innebär de nya direktiven med extra städning fortsätter. Problemet är att det är
kvälls aktiviteter (idrottsförvaltningen) i gympasalen och lokalvården hinner inte alltid städa
på morgonen innan första lektionen. Skolan står för all städning oavsett vilka som har
lokalen på kvällen. Grovstädning efterfrågas så som fogar i kakel osv, kan man ha några
dagar/år då man gör detta? Det pågår ett renoveringsarbete där Sisab har börjat kakla om
toaletter och duschar. Duschdraperier har köpts in vid flertalet gånger men de rivs ner och
förstörs.

7. Gympasalen, varför är lågstadiebarnen själva vid omklädning?
Det har förekommit att lågstadiebarn känt obehag när högstadiet ska in i gympasalen efter
dem. Personalen säger att de inte kan följa med lågstadiet till gympasalen trots att de sagt
att detta ska ske. Föräldrarådet ifrågasätter varför lågstadiebarnen är ensamma när de ska
byta om och gå därifrån. Rektorn informerar att det ska vara fritidspersonal på plats, att det
är trångt på skolan och att gympasalen ständigt är bokad alla går om varandra då det är
många som ska samsas. Vad gäller äldre barn så kommer det inte vara någon vuxen med,
då handlar det om integritet. Det finns ett omklädningsrum för de elever som av olika
anledningar vill byta om ensamma.

8. Varför serveras det lättmjölk?
När maten lagas ska den totalt innehålla ett visst antal kalorier, vilket gör att sammantaget
med mjölken så blir det lättmjölk för att det inte ska bli för högt fettintag. Detta är regler
som skolan inte kan påverka. Skolan är skyldig att följa den normen, det samma gäller hur
många procent ekologiskt som används där ligger Årstaskolan över medel.

9. Kan eleverna få cykel/skate/sparkcykel-förvaring?
Skolan ska undersöka om man får sätta upp ny förvaring/ställ. Det är Sisab som fixar sådant
samt att fastighetsägaren måste godkänna om och i sådana fall vart och hur det ska se ut.
Skolan ska prata med Intendent Martin Claesson kring detta.
10. Varför finns det ingen SKOL-skylt vid Hjälmarsvägen?
Det är en fråga för gatukontoret, skolan kan inte påverka men ska försöka göra det men ber
även föräldrarna engagera sig. För att få en skylt är det lättare om föräldrar skriver till
gatukontoret och påpekar detta, rektorn tror att det skulle hjälpa mer än om bara skolan
försöker få en skylt.

11. Varför var det utvecklingssamtal i korridoren?
Några från åk 5 fick ha utv.samtal i korridoren vilket var stökigt då de blev störda av fritid
som var där. Rektorn säger att det inte är ett bra alternativ, klassrummen är upptagna av
Ikaros på kvällen då får man istället låna andra klassrum och ha utv.samtal i dem, man kan
gå till ett annat våningsplan. Ska påpekas och ske en förändring till nästa gång.
12. Det är dålig uppdatering på hemsidan, vart är protokollet från skolrådet?
Uppdatering kommer att göras.

Frågor som vi ej hann med – till nästa gång:
• Överlämning mellan olika stadier i skolan.
• Mentorstiden – vad ska ingå i tiden vissa har tittat på film.

Övrigt:
TIPS – Felicia Margineau föreläser kring social media och de trakasserier som kan
förekomma. Skolan kommer att bjuda in till samtal och föreläsningar kring ämnet.

