Skolråd Årstaskolan 2019-12-05
Årsta torg F-6

På skolrådet användes mötestiden till information och diskussion om den vikarie som tidigare varit
anställd hos oss, mot vilken anklagelser har riktats på en annan skola.
Information till alla vårdnadshavare om detta finns på Skolplattformen.
Efter skolrådet kom följande frågor in från Tegelbo:
- När kommer Skolplattformen ersätta bloggarna för information mm?
Svar: Tidpunkten för detta är inte fastslagen ännu.
- Vad har skolan för ställning till reklamfinansierade appar och (andra) läromedel som är reklam- eller
intresseorganisationsfinansierade. Samt till youtube (där det tex visas reklam) som kanske framför
allt används på fritids?
Svar: Vi använder dem på ett förnuftigt sätt när de bidrar till verksamheten. Då det är svårt att svara
generellt ber vi den som har en fråga om något speciellt läromedel att höra av sig till oss.

Årstaviken 7-9, Sammanslaget Enhetsråd och Skolråd
Nuläget i enheterna
7orna: Arbetet rullar på. Det kommer en ny vikarie i Ma, No efter jullovet.
8orna: Årskurserna går igenom och har ”dataskola” med klasserna.
9orna: Eleverna har haft muntliga nationella prov nu under hösten. Livia Fränkel,
förintelseöverlevare, besöker skolan och föreläser för åk 9 innan jul.

•
•
•

Uppdatering om föregående protokoll:
Gällande droger: Det har ökat denna höst och det verkar finnas mycket droger i området.
Skolan följer sina rutiner om misstanke skulle uppstå.
• Fråga gällande ämnet: Har det planerats in någon satsning från skolan sidan? Förälder i 9an
arbetar med före detta missbrukare. Än så länge har skolan inte funderat på någon större
insats.
•

Frågor från vårdnadshavare:
Fråga om julavslutningen: ringdansen finns på Årsta torg. Hur ser det ut med traditionen på
Årstaviken? Årstaviken har än inga sådana rutiner som ringdans tillsammans. Varje klass har
däremot en trevlig fika och eventuellt lite lekar tillsammans innan julledigheten.

•

Avslutningsfesten, hur blir det med den? Avslutningsfesten blir av. Det är Calle Drugge,
Årstavikens elevcoach som samordnar festen. Vårdnadshavare från varje klass kommer behöva
ställa upp för att hålla ordning och ha koll på ungdomarna. Skolan kommer att mejla ut
information till vårdnadshavarna i tid och gällande uppgifter.

•

Fråga från förälder i åk 7 gällande Årstabloggen och Skolplattformen: Det är svårt att sålla i
informationen på bloggarna och Skolplattformen, finns det ett bättre sätt? Svar: Bloggarna är en
back-up tills Skolplattformen fungerar helt. Det är den bästa lösningen i nuläget.

•

Fråga från förälder i åk 7 gällande tätare återkoppling kring sitt barns prestation i skolan:
Vårdnadshavare önskar bli informerad mer i god tid gällande hur det går för sitt barn, inte endast
gällande eventuell F-varning, utan också för högre betygssteg. Svar: Är man bekymrad över sitt
barns prestation i ämnet så går det bra att höra av sig till undervisande lärare. Det är inte möjligt
inom lärarnas arbetstid att systematiskt ge sådan återkoppling till alla sina elever löpande.

•

Fråga från förälder i åk 7: Vilken litteratur används på skolan i de teoretiska ämnena? Hen
har inte sett några böcker. I de flesta ämnena används böcker som undervisningsmaterial. Vissa
böcker är stadieöverskridande och några inriktade till varje årskurs.

•

Fråga från förälder gällande hjälp till elever med dyslexi eller andra läs-och skrivsvårigheter.
Elever med dyslexi eller andra läs och skrivsvårigheter har rätt till flera verktyg och hjälpmedel i
undervisningen. Några av dessa är Legimus, Inläsningstjänst, ClaroRead, förlängd provtid,
anpassade uppgifter mm. En diagnos innebär inte att man automatiskt får speciallärarstöd, utan
det är elevens behov och möjligheter att klara undervisningen som avgör hur ett riktat stöd
sättas in.

•

En fråga gällande Teams. Svar: Flera lärare har börjat testa att använda Office 365 Teams i
undervisningen. Där kan lärare fördela uppgifter och eleverna kan skicka in sina arbeten. Som
vårdnadshavare har man inte tillgång till Teams, utan vill man se vilka uppgifter som ligger där
kan man be sitt barn öppna och visa Teams. Än då länge är det bloggen som gäller som
informationskanal gällande arbetsområdena. Skolan tar med sig att informera lärarna att de kan
vara extra tydliga på bloggen var inlämningarna ska ske och ifall uppgifter delas via andra
kanaler.

•

En fråga gällande varför skolan inte sopsorterar. Svar: Skolan tar med sig denna fråga och ber
om att få återkomma vid senare tillfälle.

•

Fråga gällande budgetnedskärningarna i Stockholm stad och hur Årstaskolan tänker kring
det. Svar: Budgetnedskärningarna inkluderar även Årstaskolan och det pågår ett arbete kring vad
det kommer att innebära för skolan och hur det kommer att påverka oss.

•

