Minnesanteckningar Skolråd 2019-10-03
1. F-6 på Årsta torg
Närvarande från skolledningen: Kalle Enström, rektor.
Närvarande föräldrar(rep.årskurs/enhet): Sörgården(åk1),Bakgården(åk0), Tegelbo(åk2), åk 5, åk 6
samt åk 4.
Skolrådet inleds med att rektor informerar om följande:
•

Kommande skolråd, datum: v49 (5/12), v8 (20/2) och v17 (23/4)-allt finns på skolans
hemsida.

•

Rektorn ska se över jobbet med elevens integritet uppåt i årskurserna…. Vikten av
fortsättning på jobbet med ”Stopp min kropp” betonas.

Rektor Kalle Enström svar på frågor som inte besvaras på förra skolrådet:
•

Frågan gällande matsedeln, ifrån Sörgården: Köket har fått i uppdrag att göra en skrivelse
gällande sitt och stadens tänk om hur matsedeln konstrueras. (Ekologiskt och
närproducerat betonas mer i framtiden)….tillkom nya funderingar vid detta möte.(se
nedan)

Frågeställningar som föräldrarna hade med sig ifrån enhetsråden:
Från årskurs 5:
1. Stressigt vid lunch, matrutiner?.... Svar från rektor: Omöjligt att ändra schema under pågående
termin.(se föregående protokoll)
2. Vikariepoolen upplevs ”slafsig”…. Svar från rektor: Återkoppla alltid till oss om ni hör om någon
vikarie som inte fungerat, de kommer i så fall inte tillbaka.
3. Fortsättning av ”stopp min kropp efterfrågas.Svar från rektor: se inledande info från rektor.
4.Mobildagar 2dagar→ önskemål om att det blir 1 dag…. Svar från rektor: Ingen ändring i nuläget.
Från årskurs 6:
1. Maten utbudet/kvaliteten oroar-”barnen äter sämre”…..”räcker maten”?
Svar från rektor: Info från kök/kock ska skapas där tänket ska presenteras gällande meny.
Medveten om att det kan upplevas som tajt med tid, det jobbar vi på hela tiden. Det är en
balansgång mellan det som barn kan anse vara ”god mat” och att se det som en utmaning att
prova något nytt och annorlunda. Vi har även som en del av Stockholm stad ett ansvar för
hållbarhetsaspekter, det ansvaret tar vi.
Vi återkommer alltså med ett informationsmaterial för att tydliggöra skolmåltiden.
2. Duscharna är ofräscha……Svar från rektor: De städas i dagsläget varje vardag någon gång mellan
kl.0615-0845. Två av omklädningsrummen är nyligen uppfräschade med bl.a. målning. De två
andra görs på jullovet. Under sportlovet kommer uppfräschning att göras inne i idrottssalarna. De
två senaste åren har vi även satt dörrar för duscharna och satt upp väggar för att hindra insyn från

ytterdörrarna in i omklädningsrummen.
3.Busskort efterfrågas för att kunna bedriva undervisning där avstånd kräver transport t.ex.
hemkunskap samt språkval.
Svar från rektor: Man får gå mellan skoldelarna, inget stort avstånd som är aktuellt.
4.Sköterskans arbetsmetod gällande längd/vikt oroar.
Svar från rektor: Emotser en skrivelse direkt till rektor som han kan ta direkt med sköterskan.
5.Porrfilter finns det?
Svar från rektor: Skolan följer riktlinjer ifrån Stockholm stad:
Stockholms stad har ett porrfilter. Tjänsten är en del av S:t Erik Kommunikations nätleverans till alla
förvaltningar och bolag inom Stockholms stad, ett externt företag hanterar detta och håller filtret
uppdaterat. Filtret är kopplat till skolans WiFi som heter StockholmInternt och det är det nät som alla
skolans iPads/datorer kopplar upp till automatiskt när man är i och i närheten av en kommunal skola i
Stockholms stad (vilken skola som helst).
Det betyder även att om eleven kopplar upp en av skolans iPads på ett annat nätverk så filtreras inte
datatrafiken från internet via Stockholms stads WiFi. Det blir då precis som när man använder sin privata
telefon/platta. Många elever som upplever att de blir spärrade av stadens filter (som även filtrerar bort
opålitliga sajter) kopplar upp sig och surfar via sitt privata abonnemang (via sin mobil) och det kan ske även
i skolan. Detta har eleverna koll på – föräldrar som ger sitt barn en telefon behöver känna till att mobilen
även kan användas för detta.
Det är viktigt att prata om vad man ser och vad man gör på Internet då inget filter i världen har kapacitet
att sålla bort all porr. Det finns säkert även annat man skulle önska kunde filtreras bort ex. våld, hat, hot
och spridning av fake news etc men vägen fram är att synliggöra och prata om det både hemma och
framför allt i skolan. Det handlar även om att hjälpa våra barn att hantera sociala medier på ett tryggt sätt. I
skolan finns medie- och informationskunnighet som en del av ämnet svenska och SO där man kan arbeta
med mycket av detta men vi måste alla hjälpas åt och vara goda förebilder i vår nätanvändning. Här
kommer några tips:
Surfa lugnt: https://surfalugnt.se/
BRIS: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/unga-och-internet/barnets-vardag-pa-natet/
Medierådet: https://statensmedierad.se/ https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/ungasintegritet-pa-natet-bris-och-iis-pdf
Bok/föreläsningstips: https://www.mariadufva.se/
Elsa Dunkels: http://www.kulturer.net/
Apples sida om föräldrakontroll på iPhone, iPad: https://support.apple.com/sv-se/HT201304

6.Rasternas längd, går de att ändra?....Svar från rektor: Omöjligt att ändra under pågående termin.

Från årskurs 4:
1. Matsalen upplevs som trång-finns planer på utbyggnation?...........Svar från rektor: Nej, ingen
plan finns för detta.

2. Vikariepoolen bristfällig, rutiner efterfrågas…. Svar från rektor: Rektorn emotser gärna mail på
konkreta exempel och hur de upplevs. Inga mejl om detta har inkommit under terminen.

Från Tegelbo(åk2):
1. Övergångsstället på Hjälmarsvägen oroar. Trafikljus efterfrågas. Under diskussionen i skolrådet
lyfts synpunkter om för och nackdelar med trafikljus.
Svar från rektor: Skolan har tidigare ställt frågan men fått svaret att det inte är aktuellt. Tips: Alla
vårdnadshavare som vill kan använda Stockholm Stads Tyck Till-app för att framföra sina åsikter.
2. Matutbudet på Tegelbo ifrågasätts, mindre utbud.
Svar från rektor: På grund av endast varmhållning av mat(ej tillagningskök)så serveras endast
grundmenyn, inklusive specialkost.
3.Trädklättrandet oroar.
Svar från rektor: Svårt att förbjuda, det är som det är. Inventering av risker på skolgården (lekplats,
träd etc. görs regelbundet av SISAB och ska så fortsätta
Bakgården (åk0)
1. Porrfilter efterfrågas…….. Svar från rektor: Se svar ifrån åk 6, fråga nr5.
2. Efterfrågar mer info till eleven, gällande elevens integritet…. Svar från rektor: pågående arbete,
vi informerar när vi kommit längre.
Sörgården(åk1)
1. Öppningsbara vädringsfönster i norrläge efterfrågas.
Svar från rektor : Inte aktuellt, då skolan i nuläget följer alla rekommendationer som kommer ifrån
SISAB.
(SISAB= Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms stads
skolor och förskolor)
2. Avloppslukt på flickornas omklädningsrum.
Svar från rektor: Rektor kontaktar vaktmästaren som ska övervaka detta. Uppdatering: Arbete
pågår, SISAB jobbar på att lokalisera och åtgärda källan till lukten.
3. Fritidspersonal upplevs ”gå på knäna”, hoppas på att det är inskolningsproblem gällande rutiner
osv. men det är trots allt en hel klass mer och bekymmer hörs i leden av föräldrar……
Vid pennan: Thomas Wibert 1A, Sörgården

2. 7-9 på Årstaviken
•

Enheterna presenterar hur uppstarten har varit.

•

Läget i skolan nu? Hör så mycket om droger och annat på andra skolor, men vet inte riktigt hur det
är på våra barns skola.

Vi har Osman Cloarec, skolans socialpedagog, som har bra koll på eleverna både innanför och
utanför skolan. Vi samverkar även med fältassistenter, kommunpolis, ungdomsgården med flera för
att hålla oss uppdaterade om läget i området. Vår rutin är att vi hör av oss till vårdnadshavare om vi
har en oro vad gäller narkotikaanvändning. Vi ber då alltid vårdnadshavare att ta med sitt barn till
Maria ungdom, där stöd ges och urinprov tas. Se även cannabis-info i rektorsbrevet.
•

Hur det är tänkt med datorerna, är det bestämt om de ska få åka med hem eller inte?
Detta är inte bestämt än och har varit uppe på skolans arbetslagsträff och enhetsledarna kommer
att sammanställa förslag. Därefter kommer ett beslut att fattas.
Uppdatering: Det är nu bestämt att eleverna kan ta hem datorerna.
En förälder frågar om staden har tecknat någon försäkring. Staden har ingen försäkring på
datorerna.

•

En förälder frågar om Ipadsen som används i några ämnen. Dessa är inte kopplade till personliga
konton och det kan vara så att andra elever går in och kollar på arbeten som inte tillhör dem.

•

Pulsträning som de pratade om förra året att eleverna skulle börja med i åttan. Jag har hört att de
kör med det i sjuan, men tror inte att de gör det i åttan. Nyfiken på vad som händer med det.
Skolan hade inte möjlighet att tillsätta ytterligare en halv tjänst i idrott för högstadiet som var
nyckeln till att få med PULS även i åk8. Sedan fanns det också andra faktorer som påverkade att
detta inte var möjligt, t.ex idrottssalen och schemat.
Vi har alltså vårt pulsprojekt i åk 7.

Övriga frågor:
• Fråga kring speciallärare och specialstöd, hur ser tillgången ut på personal: 60% språk – kommer bli
100% när de tillsatt tjänsten på Årsta torg, 80% matematik. Beskriver vad som är Extra
anpassningar och Särskilt stöd.
• En fråga kring provfrågor som är alldeles för svåra: Hur går de vidare med detta? Be föräldern som
ställde frågan att kontakta Pontus.
• Hur arbetar man med arbetsro i 7an? Hur tänker man kring det? Årstalektionen, mobilregler, lyfta
med mentorer och samtala i enheten. Föräldern känner att det var ett stort steg mellan 6an och
7an.
• V.39 var en vecka där flera eftermiddagar försvann. Föräldern undrar varför det inte sattes in några
vikarier. Utvecklingssamtalen innebär planerat arbete, skolutvecklingstiden är kompenserad genom
något utökad timplan.
• Fråga kring en konflikt som varit. Detta hanteras av berörda instanser. Mer information lämnas inte
ut.
• Den vegetariska maten tar ofta slut, en elev uppger att maten inte är mättande och inte smakar
bra. Detta känns inte igen från lärarna. Vegetarisk mat får man endast om man lämnat in en
blankett om ändrad kost.
• Hur ställer sig Årstaskolan till klimatfrågan? Just idag lyfts dessa frågor inom ämnena, men det är
inte inplanerat någon större föreläsning.
• En förälder ställer sig frågande till att eleverna ska behöva ta med sig matsäck till utflykter. Svar:
Detta sker 1-2 gånger per år, vanligtvis får eleverna ta med tomma matlådor till skolan som de
sedan fyller från matsalen.

