Skolråd 6/10-16
Närvarande föräldrarådsrepresentanter: Eva åk 4, Mira åk 1, Magnus åk 6, Oscar åk 2,
Kerstin åk 6, Sandra åk 4, Annelie åk 3, Karolina åk 7, Marja åk 9 och Jessika åk 8.
Skolledningen representerades av rektor Kalle Enström och biträdande rektor Ulla Wettring.
Rektor inleder med att presentera frågor som skolledningen vill hantera; flytt av högstadiet
och övervakningskameror på skolan.
Skolrådsmötets punkter:
● Föreslagna flytten av högstadiet
● Incident på Skanskvarnsskolan
● Biblioteket
● Läxor och kommunikation
● Kameror
● Glasdörrar
● Omklädningsrum
● Mobilhantering på Tegelbo
● Belysning
Två frågor flyttas till nästkommande Skolrådsmöte:
● Kallt i duschar
● Tangentbord till Ipads - ur ergonomiskt perspektiv

Flytten av högstadiet
Rektor Kalle:
● Högstadiet kommer att behöva flytta. Paviljonger som sätts upp vid Värmdö
Gymnasium vid Gullmarsplan är den plats som nu är aktuell i förslaget från
grundskolechefen.
● All information gällande flytten kommer att läggas ut på hemsidan.
● Klasser kan komma att splittras, mycket beroende på antalet elever som kan sökas
sig till skolan. Ambitionen är att hålla ihop klasserna.
● Skolan ska uppfattas som en så bra plats att barnen vill vara på skolan och inte på
Gullmarsplan. Årstaskolan kommer vara en skola fast på två ställen. Det ska inte
vara en helt ny skolenhet. Skolan anser att det är bättre för eleverna att ha en
kontinuitet och att hålla ihop även enheterna är ett led i det arbetet.
Många lärare är positivt inställda till flytten kommenterar Ulla.
Föräldrar kommenterar att mötet gällande flytten innan sommaren inte blev alltigenom
positivt. Värmdö Gymnasium har ett gott rykte och är en populär skola men Gullmarplan som
plats är inte ett bra val tycker den större majoriteten av de samlade representanterna. En
tydligare kommunikation kring flytten och skolledningens attityd till flytten efterfrågas och det
förslås att nytt informationsmöte borde anordnas samt att information som läggs ut på
hemsidan kopplas till att även gå ut via lärare och bloggen.

Platsen - varför just Gullmarsplan
Rektor Kalle:
Detaljplanering och en bostadsplan pågår för andra ytor i Årsta. Utbildningsförvaltningen vill
att paviljongerna ska stå kvar och inte flyttas.
Grundskolechef Carina Hallqvist har frågat polis och socialstyrelsen om Gullmarsplans
lämplighet och platsen anses inte som särskilt olämplig jämfört med andra platser.
Ulla kommenterar: det viktiga är lärarna. Det positiva är hur vi vill arbeta med trivsel och
trygghet i skolan och skapa ett bra klimat på skolan. Innan man tar ett eventuellt beslut om
att byta skola så ska man vara säker på att det verkligen är ett byte till något bättre.
Kommentar från föräldrar att platsen för paviljongerna inte uppfattas som lämplig och att
frågan kring paviljongernas placering inte anses tillräckligt utredd eller inte heller styrkt varför
andra platser så som Årstafältet inte anses bra.
Varför inte paviljonger vid Årstaskolan/hur länge ska paviljongerna stå vid
Gullmarsplan
Rektor Kalle:
Hur länge paviljongerna ska vara en del av Årstaskolan är inte beslutat. Det finns inte någon
plan idag för att utöka lokalerna kring Årstaskolan. Det är många i årskurs 6 som behöver en
plats framöver i skolan. Det finns ett regelverk som säger att paviljonger inte ska stå längre
än 5 år men om det gäller även för dessa är inte uttalat. Det är mindre viktigt med
utomhusmiljön för äldre än vad det är för yngre; därför kommer skolan att fokusera på att
inomhusmiljön är en bra miljö. Skolledningen vill göra det bästa möjliga med placeringen.
Specialsalar
Rektor Kalle:
Samtliga specialsalar ska ligga i paviljongerna förutom gymnastiksal. Enskedehallen kan bli
aktuell att hålla gymnastikundervisning i.
Personal/lärare
Rektor Kalle:
Hur personal och lärare ska fördelas är inte utrett. Det kommer finnas lärare som kommer att
arbeta på båda platserna. Gällande de som har tjänster inom ex elevhälsa och dylika
funktioner är det inte heller utrett hur de ska fördelas.
Resurser till omställningskostnader kommer särskilt att tillhandahållas.
Maten
Rektor Kalle:
Maten kommer att lagas i Årstaskolan och skickas till paviljongen.
Föräldrar önskar att nytt informationsmöte hålls
Kommentarer från föräldrar är att det förutom ett nytt större möte med information kring
skolans framtid även hålls flera mindre möten med föräldrar löpande och att det även hålls
uppdaterande möten intern på skolan med lärare så att de kan informera elever och
föräldrar. Flera föräldrar säger att de valde Årstaskolan just för att det var en F-9 skola i en

trivsam miljö vilket är något man vill fortfarande ska gälla. Generellt uppfattas inte
Gullmarsplan som en lämplig skolmiljö.
Kommer skolplatserna att räcka till för alla barn som kommer att finnas i Årsta?
Det är en fråga för grundskolechef Carina Hallqvist att besvara.
Incident på Skanskvarnsskolan
Rektor Kalle:
En händelse på Skanskvarnsskolan inträffade för en tid sedan. Årstaskolan blev direkt
kontaktad av Skanskvarnsskolan som informerade om händelsen. Årstaskolan agerade
genast genom att informera lärare och fritidspersonal på Årstaskolan.
Biblioteket
Föräldrar i åk 3 frågar om barn i åk 3 kan få nyttja biblioteket under fritidstid samt om den
ytan kan förses med en extra personal i så fall.
Rekor Kalle: vi har tillsynsansvar när barnen är på skolan. Det kan bli problem ur
tillsynssynpunkt med en delad barngrupp under fritidstid.
Läxor och kommunikation
Föräldrar lyfter ärendet: det behövs en bättre kommunikation och tydlighet om vad som är
läxor utav det som läggs ut på bloggen. Brist på tydlighet gör att läxor missas och det
saknas likriktning i hur bloggen används; olika lärarlag gör på olika sätt både inom och
mellan årskurser. Föräldrar efterlyser en översikt på bloggen för att underlätta skolarbetet i
hemmet både ur barn- och föräldraperspektiv oavsett årskurs.
Följder av dålig kommunikation har lett till ett större missnöje i framförallt åk 8 med avhopp
från skolan.
Rektor Kalle: Bloggen ska vara en källa för information och den ska vara tydlig oavsett
årskurs. Det finns inte någon gemensam policy för hanteringen av bloggen. Lärare i åk 7-9
har samtal kring utvecklingsönskemål för bloggen och hur andra informationskanaler ska
användas och arbetats med i alla fall på högstadiet; allt för att tydliggöra informationsflödet.
Läxor är en del i den enskilda lärarens metod och beslut. Skolan vill arbeta med
undervisningsutveckling; ett samtal om vad som ska prägla undervisningen i skolan.
Kameror
Rektor Kalle: vi har installerat kameror på strategiska ställen på skolan; kameror finns
endast inne på skolan och är riktade mot ingångar. Syftet är att de ska ha en motverkande
effekt mot stölder samt att vara ett verktyg för att se vad som hänt vid brott. Offentligt
tillgängliga platser i skolan är inte försedda med kameror. Polisen har tillgång till filmer vid
behov. Integritetsfrågan är av vikt och kameror har intstallerats efter noga överväganden.
Det har inte skett några stölder på sistone i skolan. Mer information finns på hemsidan.
Glasdörrar
Fråga från årskurs 3 gällande säkerhet och glasdörrar: Oro uttrycks för att glasdörrar ökar
olycksrisken samt att obehöriga lättare kan ta sig in (tragedin i Trollhättan nämns).
Rektor Kalle: vi har glasdörrar för att göra skolmiljön mera öppen och luftig fast att man
fortfarande ska kunna stänga om sig i klassrummet. Kalle återkommer om vad det är för glas
i dörrarna.

Omklädningsrum
Föräldrar tar upp att det fortfarande finns en problematik i omklädningsrummen. Barn
upplever att de inte vill duscha och det har uppstått kränkande situationer när äldre barn
varit inne i omklädningsrummet samtidigt vid lektionsskiften. Föräldrar önskar att
trygghetsrådet tar upp detta och aktivt pratar med elever i förebyggande och motverkande
syfte.
Rektor Kalle: det ska självklart vara en trygg miljö. Är det någon ny händelse så vill Kalle få
information om det. Det har varit lugnt på sistone enligt information till Kalle.
Mobilhantering på Tegelbo
Frågor kring hanteringen av mobiler på Tegelbo förs fram av föräldrar. Rektor Kalle kollar
upp och återkommer.
Belysning
Föräldrar har fått in synpunkter på belysningen ur besparings- och arbetsmiljöperspektiv t ex
om armaturer är försedda med glimtändare eller HF-don.
Rektor Kalle: belysningen är en viktig fråga - kollar upp och återkommer.
Två frågor flyttas till nästkommande Skolrådsmöte:
Kallt i duschar
Tangentbord till Ipads - ur ergonomiskt perspektiv
Länk till Årstaskolans hemsida för information om planeringen för högstadiet:
http://arstaskolan.stockholm.se/information-om-arstaskolans-planerade-forandring-lasaret2017-18
Länkar till tidigare Skolrådsprotokoll:
http://arstaskolan.stockholm.se/sites/default/files/skolrad_-_25_februari_2016.pdf
http://arstaskolan.stockholm.se/sites/default/files/arstaskolan_skolrad__26_november_2015.pdf
http://arstaskolan.stockholm.se/sites/default/files/arstaskolan_skolrad_-_8_oktober_2015.pdf
http://arstaskolan.stockholm.se/sites/default/files/skolrad_-_21_januari_2015.pdf
http://arstaskolan.stockholm.se/sites/default/files/skolrad_-_30_september_2014.pdf

