Skolråd Årstaskolan, 30 sep 2014
Deltagare skolledning: Ove Norrman(Rektor), Ingrid Bäckström och Susanne Van der Kwast (Bitr.
rektorer)
Deltagare (rep. klass): Kerstin Björnström (4d), Olle Levander (4c), Patrik Hernwall (6b), Stefan
Holmgren (1A1), Erika Karlberg (3A2), Camilla Carlström (6c), Linda Karlsson
(2c), Johan Riben (1c2), Karolina Malmborg (5b), Olle Eddesten (5c),
Magnus Johansson(7a), Marja Jonsson (7b), Helena Dahlström (4a/9b),
Malou Wingårdh (8a), Patrick Skoog (3c/8a)
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Lokaler: matsalen, toaletter, städ
Fotograferingen
Datorer, ipads
Sovmorgon
Trygghetsgrupp
Droger
Mobiler
Genus
Läxhjälp
Aktiviteter fritids, externa aktörer
Bakgården, gården
Ikaros, aktiviteter

2 Lokaler
Med anledning av att skolan känns trång och elevantalet fortsätter att öka gällde första frågan hur man ser
framöver med eventuella tillbyggnader.
Rektor informerar att en lokalinventering är genomförd och det finns ingen plan på att expandera, man ser
snarare att elevantalet nu nått maxtaket. Delvis beror detta på planerade byggnationer av skolor på
Årstafältet och Lindeparken. Både lärare och föräldrar tycker att skolmatsalen bör byggas ut, men inga
politiska beslut är tagna. Fler toaletter behövs och politiska beslut är fattade, men inget har hänt. Underlag
för beslut efterlystes av föräldragruppen och föräldrarna talade om att kontakta politikerna som tagit
beslutet. Carina Hallqvist och Anders Carstop?? Lärarna delar idag många av sina toaletter med eleverna
eftersom de också tycker att det saknas toaletter. Toaletterna är ofta smutsiga och ganska snuskiga, så mer
regelbunden städning efterlystes vilket skolledningen ska framföra till städbolaget. Tvål och papper saknas
också ofta vilket också ska ses över.

3 Ikaros
Barnen vill inte vara kvar på Ikaros eftersom de upplever att det är för högljutt och för trångt om utrymme.
Idag jobbar 30 elever med ett filmprojekt. Det finns 6 vuxna på 160 barn. En outsourcad entreprenör tar över
verksamheten för fridtids på mellanstadiet per den 1 okt 2014. Man kommer att dedikera ett klassrum för
bara färg och form. Årstaskolan utnyttjar skolpengen för att kunna erbjuda heltidsanställd fritidspersonal.
Tomas kommer från ungdomsgården och när den nu går på entreprenad kommer han att jobba heltid med
skolans fritidsverksamhet. Han känner många av skolans barn mycket bra och de uppskattar honom.

4 Droger
Önskemål framfördes av föräldrar att lärarna bör gå kurs för att lättare kunna upptäcka drogproblem så att
de i sitt dagliga umgänge med barnen kan hjälpa till att upptäcka förändrat beteende. Ingrid och Ove
stämmer av med lärarna om intresse finns att gå en kurs. Ove informerar barnen att kontakt tas direkt med
föräldrar till de barn man misstänker eller upptäcker drogpåverkade. Förslag togs upp att skolans kurator i
samarbete med fältassisterna skickar brev hem till de äldre barnens föräldrar. Skolan samarbetar med polisen
och fältassistenterna och nu är även Tomas en ny resurs.

5 Skolfoto
Klagomål framfördes kring metod av godkännande av fotopaket. Fotoföretaget Fovea tillämpar
negativ avtalsbildning, vilket innebär att genom att man går in och tittar på fotona samtidigt medger
att föreslaget fotopaket skickadas hem. Returrätt finns, men det upplevs vara en omständig process,
och därför avstår många från den när man väl fått hem fotona. Skolledningen ska framföra kritiken till
Fovea och överväga att alternativt byta leverantör nästa år.

6 Schemaläggning/sovmorgon
En del barn har lång sovmorgon inledningsvis vissa dagar på schemat. Föräldrarna måste då gå till
jobbet och överlåta åt eleven att själv komma i tid och det går ibland inte så bra. Önskemål
framfördes av vissa föräldrar om att försöka undvika håltimme direkt på morgonen. Tyvärr medför
skolans begränsade lokaler och det stora elevantalet att vissa håltimmar inte går att undvika, så det
är ett svårt önskemål att tillmötesgå för skolledningen.

7 Trygghetsgruppen
Input från en förälder att ärendehanteringen i trygghetsgruppen tagit för lång tid och att nya saker
hinner hända i elevernas vardag innan åtgärder vidtas. Ärendena kan handla om allt från att puttas i
matkön till grövre anklagelser. Trygghetsgruppen har sedan HT 2014 en ny organisation med 15
personer och upplevs av skolledning och andra föräldrar? vara mer handlingskraftig, samtalen går
lättare och åtgärder vidtas snabbare. I gruppen ingår minst en person från varje enhet för att sprida
trygghet. Nu pågår också arbetet med att plan för kränkningar ska skrivas på klarspråk/lättläst
svenska för att bli ännu tydligare.

8 Fritids, externa aktörer avgiftsbelagda aktiviteter
Frågan togs upp om varför fritidsaktiviteter som är avgiftsbelagd får tillstånd att marknadsföra sig på
skolan? Exempel som lyftes var schack och Kulturskolan. En del familjer har inte råd och därför
borde skolan främja de aktiviteter som inte kostar. Skolan jobbar även aktivt med att följa med
barnen till betald schack verksamhet och man förklarar att man aktivt stöttat just denna verksamhet
under många år just för att man upplever att den för med sig andra goda resultat för eleverna och att
det varit en tradition under många år. Frågan om avgiftsbelagda aktiviteter kvarstår och bör
omhändertas av skolledningen.

9 Bakgårdens utemiljö
Bakgården är mörk och har en ganska tråkig miljö. Offertförfrågan finns ute (1MSEK) för nya
åtgärder, bl.a. konstgräsplan, gunga och ny belysning. Önskemål om att belysning åtgärdas snarast
även utan beslut om offert framfördes då dagarna nu är så mörka.

10 Läxhjälp
Läxhjälp är nu neddraget till två lektioner och det upplevs som lite. Frågan ställdes om det finns
möjlighet att lägga extra läxhjälp på lovet? Skolan söker ev. bidrag för lovskola, men då ska denna
vara för alla. Målet är att alla ska få möjlighet att höja sina betyg, inte bara de som idag riskerar IG.

11 Övrigt
Ett tillägg om att de föräldrar som vill delta i föräldravandring kan anmäla sig till Mattias Lundberg
(Lägg till Mattias e-post och telefonuppgifter), pappa till elev i klass 9B. Han vill gärna organisera
dessa grupper och planerar att ta hjälp av fältassisterna för ett bra upplägg.
Mötet beslutade att till nästkommande möte ska varje föräldrarådsrepresentant prioritera vilka två (2)
frågor som ska lyftas i skolrådet. På så sätt bör mötet hinna diskutera minst en fråga från varje
föräldraråd.

12 Nästa möte
Två punkter, Genus och Mobiler, hanns inte med på mötet och kommer därför att ligga högst upp på
agenda vid nästa möte som är planerat till den 25 november.

