Skolråd 8/12 2016
Närvarande
Skolledning:
Ingrid Bäckström, Biträdande rektor ‐ Årskurs F‐3
Johan Engström, Biträdande rektor ‐ Årskurs 4‐6 Ikaros
Föräldrarepresentanter:
Patrik Nordmark, Elena Bylund, Eva Ringborg, Thomas Parvall, Kristoffer Willstedt,
Oscar Gullberg
Punkter på skolrådet
 Duschar och toaletter omklädningsrum:
o Toaletter och problem med dessa är ofta förkommande synpunkter. Många
barn håller sig. Toa städas dagligen, Oftare på Tegelbo som har stort tryck
under raster. Viktigt att frågan lyfts och att skolan arbetar tillsammans med
föräldrar fram en lösning. Att frågan återkommer är inte bra. Städning är
viktigt men eleverna måste också sköta sin del.
o Kalla duschar, omklädningsrummens skick är dåligt kan upprustning ske?
Många elever duschar inte av olika skäl. Duschbås skulle förbättra är en
allmän uppfattning.


Mat, kvalitet och mängd otillräcklig?
Godare förr är en åsikt. En grupp i 5‐b har börjat säga att maten inte är god det är
något som sprider sig fast många nog egentligen tycker maten är god. Kommentar
från Johan som arbetat på många skolor att maten är ovanligt bra här.
Lite mellis på ikaros är en åsikt. Skolledningen ska följa alla ska kunna äta sig mätta.



Angående mattider förbättrade tider ska förhoppningsvis vara möjligt framöver när
högstadiet flyttar och trycket minskar.



Förslag på övningar för elever att tala inför grupp ska införas.



Stöd till behövande:
Hur tillfredsställs deras behov? Mindre grupper för barn med särskilda behov.
Stadens mål att man ska vara i den vanliga gruppen inte specialgrupper elever
riskerar tappa tempo i inlärning. Utredning görs från staden och rekommendationer
ges till skollan hur de ska förbättra sig samt. När behov föreligger så rekommenderas
till specialklasser i stadens regi
Från skolledningen: Vi har ett ovanligt stort team med pedagoger sköterskor och
psykologer. Som stöttar de med särskilda behov



Trångt för femmor. Förbättringar utlovas men inget bestämt.



Ljudnivå i klassrum och Ikaros. Skolan arbetar med arbetsro och studioro. Har lagt
fokus på denna frågan mycket under hösten. Ikaros ska få bättre lokaler.



Pedagogik med filmvisning, viss tveksamhet från föräldrar om det är bra med
filmvisning. Beror på hur det görs tex visades Harry Potter samt Kalle och
chokladfabriken med engelskt tal & text som en del av engelska undervisningen vilket
bedömdes vara ett bra sätt att använda film.



Mentorstid kritik finns att mentorstid inte riktigt görs fullt utan tenderar bli håltimme
eller filmvisning.



Belysning har det undersökts?

Svar angående belysningen: SISAB har bytt ut belysning i ca: 60% av våra lokaler de senaste tio
åren. Förra året så byttes all belysning i matsal och kapprum och all utebelysning och nästa år
kommer idrottshallarna att få ny belysning.
För närvarande vet vi inte vad SISAB avser göra framöver vad gäller belysning, vi har dock
fortlöpande samtal med dem om detta och annat som rör fastigheterna.


Kritik från Ikaros. Info till elever när lärare är frånvarande har inte fungerat.
Skolledningen ska följa upp och lovar bättring.



Skolflytten:
o Bygglov finns inte men väntas inom kort. Gymnastik i Enskedehallen.
Hemkunskap kommer vara på Årstaskolan, Alla övriga lokaler ska vara i den
nya skolan.
o Elever i 7‐9 kommer få busskort el. liknande lösning för resa mellan skolorna.
o Befintlig skola är byggd och planerad som 3‐parallellig och 700 elever. Planen
är att nya skolan ska bli F‐6 ska vara 5‐parallellig och åk7‐9 3‐parallellig. Målet
är att hålla ned antalet elever så att i den gamla skolan ska antalet elever vara
runt 700 och inte 900 som idag.
o Fråga om klasstorlekarna kan minska. Svar nej det styrs från staden som har
direktivet F‐3 max 28st, årskurs 4‐9 max 30st
Storlek kommer att bibehållas då staden kommer fylla på...
o Idag har skolan 35 klasser, nästa år flyttar 7‐9 vilket är 6 klasser till nya skolan
och två F‐klasserna ökas med två till 5st klasser. Vilket ger att det troligtvis blir
4st färre klasser i nästa läsår på befintlig skola.
o Angående gullmarsplan så kom ett tips från en förälder, håll dörrarna låsta.

Kommentarer till öppethus från föräldraråd
Tegelbo:
 Pedagogerna har hög grad av självreflexion. Pedagoger svarar bra och medvetet på
frågor
 Bloggen är bra återkoppling till verksamheten
 Bra övergång till 1:an
 Vilja att ta emot konstruktiv kritik och kan svara klart och tydligt.
Integritetstarka och kan fatta självständiga beslut. Tex var det bra beslut att
informera eleverna först ang. flytt till Tegelbo när det skedde. De svarade tydligt på
kritiken som kom i efterhand att det var ett medvetet val då de inte ville att eleverna
skulle påverkas negativt av diskussioner i hemmet.




Lära ut blogginlägg.
Nytänkande



Bra Elevhälsa bemötande relation.

Ikaros:
 IT verksamhet ska lyftas fram som positiv
 Framtidsvision för skolan vad ser ledningen om skolan framöver.
Bakgården:
 Tydliggöra användandet av IT verktygen väl mycket fokus på produkten i tidigare
presentationer. Bra användning i verksamheten men behöver belysas i
presentationen.
 Förslag filma en skoldag
 Lyft fram Bornholmsmetoden
 Lyft fram fritids
Sörgården:
 Bra kontakt med lärare och fritidspedagoger lätt att kommunicera.
 Flexibel möjlighet till udda tider och god stämning i samband med detta.
 Bra möjligheter till extra stöd även innan bekräftad diagnos erhållits.
 Att skolan är delad på tre enheter vilket gör karaktär av mindre skola. Tydliggöra
Fördelningen och blandning från dagis på klasser och enheter bör tydliggöras samt
vilka valmöjligheter Som finns.
 God stämning och lugnt
 Antal behöriga lärare är viktig info för föräldrar.
 Info om hur lärare och pedagoger följer med klassen uppåt i årskurserna är intressant

Från ledningen:
Presenterade många punkter som de tänkt lyfta mycket återfinns från de olika enheterna
ovan
 Arbetar mycket medsynliga vuxna på gården, sprider sig över gården och inteagerar
med eleverna.
Utvecklar skolgårdsverksamhet med lekvärdar 6:or integreras även i detta. En
Skolvärd har nyligen anställts som arbetar med skolgården.

Nästa enhetsråd:
16/2, 27 april
Anteckningar förda av Oscar Gullberg

