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En ny idé provas vid detta skolråd, nämligen att skolrådsrepresentanterna också blir en
kanal från skolan till föräldrarna, inte bara tvärtom som tidigare. Det innebär att skolan
under ett skolråd informerar om olika enheter, planer och projekt på skolan.

- Kurator Olof Hedtjärn informerar om Trygghetsgruppen och arbetet mot diskriminering

-

-

och kränkande behandling. Genom respektive klasslärare kommer klasserna att introduceras i detta. På hemsidan finns Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mejladress: trygghetsgruppen.arstaskolan@stockholm.se. Det finns
en önskan från skolans sida om ett pågående samarbete mellan de olika enheterna på
skolan. Det gäller naturligtvis såväl på enheten Årsta Torg som på skolans nya enhet
Årstaviken.
Elevhälsan: öppna mottagningar 3 ggr/vecka då lärare kan möta EHT-teamet, dvs
sjuksköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolledare. Skolans enheter
träﬀar elevhälsan 2 gg/termin på s.k. EE-möten. Tanken med detta är att medvetandegöra problematiken.
Studie- och yrkesvägledare Davis Spak informerar.
Vad kan pedagogerna göra för att lyfta yrkesvalsfrågorna bland eleverna?
En PRAO-period på två veckor blir troligen återigen obligatoriskt från läsåret 18/19.
Årstaskolan kommer att dra igång redan vt 18 med en vecka för eleverna i årskurs 8.
För mellanstadieeleverna finns boken Choice&Brainy om vägledning och yrkesval.
Fråga från en skolrådsrepresentant angående anställning av lärare i franska åk 6-9 och
engelska åk 9. Rektor Kalle Enström meddelar att franskavikarie är tillsatt fram till jul,
engelskavikarie för samma period är under tillsättning. Rekrytering av lärare för hela
tjänsten påbörjas inom kort. Personen som anställs då är alltså tänkt att starta i januari.

Tiden medger inte att fler frågor ställs utan de samlas in och kommer att besvaras via
mejl.

