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Protokoll
Alla protokoll från skolrådet ska finnas på Årstaskolans hemsida.

Skolinspektionen
Skolinspektionen har genomfört en ny granskning av Årstaskolan. Den förra skedde för ca 3 år sedan
och där fick skolan ett antal anmärkningar som den arbetat med sedan dess. Bland annat låg skolan
då under sitt förväntade SALSA-värde (se http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:58:0::NO::: för
definition). I den senaste mätningen uppnådde Årstaskolan sitt förväntade värde, vilket sades vara
ett resultat av arbetet man utfört sedan den förra inspektionen.
Det finns flera anledningar till att inspektionen valde att granska Årstaskolan igen.



Granskning kan ske ca var 3:e år, det var alltså dags enligt den cykeln.
Två föräldrar har anmält skolan till Skolinspektionen, av olika anledningar. På mötet
specificerades inte innehållet i dessa anmälningar.

Under inspektionen intervjuades elever och personal. Eleverna valdes efter klasslistorna enligt
Skolinspektionens direktiv, exempelvis nummer 3 och nummer 15, och korrigeras sedan utifrån kön
så att lika många pojkar som flickor intervjuas.
Inspektionen skedde 9-11 februari och resultat väntas inom 30 dagar från det.

Oroligheter kring Årsta torg och på Årstaskolan
Sedan förra hösten har det varit oroligt kring Årsta torg och på Årstaskolan. Skolledningen har sedan
dess arbetat intensivt med att lösa de delar som skolan kan. Skolan anser sig ha bra koll på vilka
ungdomar/barn det är som bråkar, samt vilka av dessa som tillhör eller har tillhört Årstaskolan.
Sedan vecka 44 2015 har rektorn lagt ca 50 % av sin arbetstid på att hantera frågor relaterade till
denna situation. Skolan har också fr o m januari anställt en socialpedagog som arbetar heltid med de
inblandade ungdomarna/barnen. Tidigare hade skolan ca 0.75 anställda som rörde sig bland
ungdomarna på högstadiet, nu är det 3 anställda som servar åk 6-9.
Arbetet innefattar bland annat






Att arbeta aktivt med de personer som det uppstår bråk kring.
Att hantera alla situationer som uppstår kring skolan.
Att samarbeta med andra stödgrupper/samhällsinstitutioner såsom
o Polis
o Fältassistenter
o Ungdomsgård
o Nattvandrare
Att bjuda in till samtal med niornas föräldrar.

Skolledningens uppfattning är att det har lugnat ner sig och att skolan överlag känns trygg. En
förälder lyfte frågan om att det ska existera en kriminell organisation kallad pyramiden på skolan.
Detta är inget som skolledningen hittat några indikationer på när de undersökt frågan.

Rektorn har kritiserats för att inte beskriva situationen tillräckligt. Skolledningen påpekar att den
information som gått ut är vad som gått att delge utan att riskera de inblandades identiteter.

Nattvandring
Det finns en grupp som nattvandrar i Årsta. Tre personer från dem kom förbi mötet och
presenterade sig. Se till exempel http://www.nattvandring.nu/ för mer information.

Trafiken kring skolan
Trafiken kring skolan kan vara ganska stressig och det är bitvis mycket bilar och trångt. Skolan har
inget formellt ansvar för trafiksituationen, det har Trafikkontoret. Föräldrar på mötet önskar att man
generellt slutar köra barnen i bil till skolan.
Det finns även en önskan om att starta gående skolbuss, det vill säga att en eller flera föräldrar under
organiserade former tar med sig flera barn och går till skolan. Inget initiativ till hur detta skulle kunna
genomföras togs på mötet.

Faddrar
Föräldrar på mötet önskade att faddersystemet följer med upp i årskurserna, då det upplevs som
mycket positivt. Skolledningen lovade att se över detta.

Skolval
Årets skolval är avslutat och det kan sammanfattas med att det är hårt tryck på Årstaskolan. De
kommer inte att kunna ta emot alla elever i upptagningsområdet. Det finns 156 förstahandssökande
till förskoleklass och ca 250 sökande totalt i år. Skolan kan ta in drygt 80 elever (3 klasser).
Inga nya byggen på Årstaskolan kommer att bli av, det finns ingen plats.

Delning av treorna nästa år
Det finns tankar kring att göra om klassindelningarna när årets treor nästa läsår börjar fyran. Detta
grundar sig i ett föräldrainitiativ och har lett till att skolledningen har gått runt och intervjuat treorna
på de olika delarna av skolan för att höra vad de anser om saken. Även berörda lärare ska ha
tillfrågats. En fråga till föräldrarna har även skickats ut på skolans blogg
(http://site.arstaskolan.se/13-14-1c/page/3/). Som det står i inlägget så får man gärna höra av sig
med åsikter kring detta.
Skolledningen har ett antal argument för och emot en delning och som man tittar på för tillfället. Ett
beslut ska fattas inom 2 veckor från mötet.

Flytt av ettor nästa läsår
I år har Tegelbo inte någon förskoleklass medan Bakgården har två. Till sommaren slutar två treor på
Tegelbo vilket medför att en förskoleklass från Bakgården med största sannolikhet kommer att flyttas
till Tegelbo. Exakt vad som kommer att hända beräknas inte var bestämt förrän i slutet av maj.
Det finns önskemål från föräldrar att denna process påskyndas så att barnen som ska flyttas kan
börja förberedas på detta.

Provschema
Önskemål om att lägga upp alla prov för terminen på hemsidan finns. Skolledningen ser över detta.

