Minnesanteckningar Skolråd 2020-02-20
Årstaskolan Årsta torg, F-6
Närvarande från skolledningen: Kalle Enström, rektor.
Närvarande föräldrar(rep.årskurs/enhet): 4or, 6or , Bakgården, Sörgården samt från Tegelbo
Skolrådet inleds med att rektor informerar om följande:
•

Kommande skolråd, datum: v17 (23/4)-allt finns på hemsida.
Rektor: Ställdes in pga pandemin

•

Föreläsning om cannabis betonas: Årstavikens matsal 12/3, kl.18.

•

Nattvandring i Årsta startas upp. Facebookgrupp finns.

Frågeställningar som föräldrarna hade med sig ifrån enhetsråden:
Från årskurs 6:
Det upplevs problem med maten: utbud, tid till att äta etc. SVAR: Arbetet tillsammans med
kökspersonalen aktualiseras igen, i att ta fram sammanställning av mat tänk.
Samt att nästa termin är det endast 3st. parallellklasser i förskoleklass och det kommer att ge
förbättring i matsalen.
Från årskurs 4:
*Det saknas återkoppling av information. SVAR: Det ska ökas med generell info på hemsida.
*Motivering till dagens mobilanvändning hos eleverna efterfrågas SVAR: Mobilerna ska lämnas in och
ska återfås efter skoldagen. Kryphål har upptäckts; tex. har vissa elever flera mobiler.
*Fritidspersonal saknas vid enhetsråd. SVAR: detta ska tas, Ikarospersonalen informeras om.
Från Tegelbo(åk2):
*Efterfrågan av en snabblänk vid jourledighet kom upp. SVAR: Detta ska ses över direkt med
administratör.
*Oro över trafiken på Hjälmarsvägen vid övergångstället. SVAR: Trafikverket jobbar på att se över
Hjälmarsvägen helt och hållet (tex: belysa skolan…blinkande hastighetskylt, övergångsskylt?)
Vilket även aktualiserar attitydarbete som ligger hos föräldrar, gällande trafikvett.
Tex.” tänk på att inte hålla på med mobilen när du går över gatan”, ”Använd övergångsstället-chansa
inte etc.”

Bakgården (åk0)
Inga funderingar.
Sörgården(åk1):
*Upplever ett allt större problem med råttor, finns rutiner till att försvåra för råttornas tillvaro?
SVAR: Rutiner ska ses över med vaktis. Personal och föräldrar hjälper till i att sprida budskapet ” tänk
på att inte slänga skräp på marken”- alla hjälper till!.
*Bekräftelse på ledighetbegäran(jourfritids samt vanlig ansökan)saknas…tex leveranskvitto via sms
eller mail att det har nått rätt person. SVAR: Det har varit/är strukturella problem tekniskt men det
ska vi lösa . vändande info kommer.
*Önskan om att sänka en eller båda basketkorgar vid fotbollsplanen, stort basketintresse finns på
Sörgården sänka SVAR: Inga problem Rektor: Kort efter Skolrådet byttes basketstolparna vid Grönan
av SISAB, det visade sig vara en planerad åtgärd. Tyvärr är de nya stolparna inte justeringsbara.
Vid pennan: Thomas Wibert 1A, Sörgården

Årstaskolan Årsta torg, 7–9
Årstaviken 7-9, Sammanslaget Enhetsråd och Skolråd
Nuläget i enheterna
• 7orna: Ingen enhetsledare på mötet. NO:n och vikarier har gjort att det blivit rörigt i två av
klasserna med vikarie till vikarie. Utvecklingstjänst i NO är utlyst. Från nu och tills vidare har vi lyckats
rekrytera en vikarierar med rätt kompetens.
Rektor: Ny ordinarie lärare anställd inför HT 20.
• 8orna: NO-situationen har pga ordinarie lärares sjukskrivning varit svajig. Generellt svårt att få tag i
NO-lärare. Vikarien får ju hjälp av övriga NO-lärare och Micke och Johanna har håller i vissa
lektionspass. Läget i 8C har förbättrats efter föräldramöte och i övrigt är läget stabilt.
Rektor: Ny ordinarie lärare anställd inför HT 20.
• 9orna: Ingen enhetsledare på mötet. Nationella prov är på gång. I övrigt stabilt.
Fråga från föregående protokoll:
Varför sorteras inte alla engångsartiklar:
1. Vår långsiktiga plan är att köpa in porslinsmuggar.
2. I matsalen finns ej möjlighet att sortera. Anledningen är att plast och pappmuggar behöver sköljas
ur, vilket ej lönar sig.
3. I klassrummen sorteras papper.
Frågor till dagens möte:
Fråga om utökad rastverksamhet:
1. En del av det som frågeställaren vill önskas görs redan.
2. Vissa saker kan vara svårt att
3. Frågan skickas vidare till elevrådet.
Fråga om biblioteket:
1. Vi har ett litet bibliotek som är bemannat av bibliotekarie två gånger per vecka.
2. Lärare kan övrig tid använda biblioteket.
3. Enligt skollagen ska en skola ha ett bibliotek, men inte bibliotekarie.
Fråga gällande elevrådet:

1. Klassrådsrutinen behöver göras tydligare.
Fråga gällande avslutningsfesten för åk 9:
1. Info kommer, åk9-bloggen.
Infopunkter:
1. Pontus informerar om föräldraföreläsning om cannabis, se även senaste rektorsbrevet på bloggen.
Allmän diskussion kring droger.
2. Kostnader för IT. Ex. Spräckt glas kostar mer än en ny dator. Var rädd om utrustningen och följ
rutinen.

