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Skolråd
Med på mötet var: Kalle Enström rektor och Susanne Van der Kwast bitr rektor.
Föräldrar (fler har barn i andra klasser, jag antecknade vilken klass de representerade):
Kristoffer 1 B, Anneli 3 C, Karolina 7b, Marja 9 b, Anneli 3 C, Irma 4 C, David 4 C, Åsa 1 C, Stefan (1 och
3, uppfattade inte vilken 1:a och 3:a), Kerstin och Anneli 6 D och Maria 6 C (som också förde
protokoll).
Speciellt inbjuden: Nattvandrarna (Stefan Holmgren, an av föräldrarna ovan).
Genomgång av förra mötets protokoll (skolrådet 8/12-16 samtidigt som informationsmöte om
förestående flytt av högstadiet)
-

-

-

Toaletternas skick. Kalle berättar att det är dagstädning på dem för att hålla dem rena när
eleverna behöver dem som mest.
Kalla duschar. SISAB är fastighetsägare och fritidsförvaltningen hyresgäster, detta är således
en fråga för SISAB. Föräldrar på mötet säger att det är skillnad på duscharna. Vissa fungerar,
andra inte. Leder till: alla elever hinner inte duscha. Kalle och Susanne kollar detta.
Duschbås skulle förbättra situationen i duschrummen. Kalle håller med om detta. Draperier
kan dock bli nedrivna. Hög användning av och stor belastning på idrottssalarna. Värt att
fundera på, säger Kalle. Vidare påpekar förälder att den pedagog som är tänkt att vara med
vid dusch inte alltid är där vilket kan ge upplevelse av otrygghet för eleverna. Pedagogisk och
organisatorisk fråga, säger Susanne. Elevhälsan vill skapa en kontakt med eleverna via
elevråden för att undersöka elevernas perspektiv. Kan handla om trygghetsaspekter och
annat. Blir hemtamt att EHT eller trygghetsgruppen är med. Stort flöde av eleverna och tight
mellan passen gör att äldre elever ibland kommer och byter om när de yngre inte är klara,
säger en fld. Var så under hösten i alla fall. Kommer förändras ht 17 i samband med flytten av
högstadiet. Blir lättare att ha större spann mellan stunderna eleverna ska duscha. (700 elever
till hösten mot nuvarande 890 elever. Nya enheten Årstaviken kommer att ha beläggning
med 360 elevplatser vid full beläggning. Årstaskolan kommer ha tak på 800 elever. 5 nya
förskoleklasser planeras tas in till hösten).
Belysningen i skolan: Hur ser det ut med belysning i klassrummet? Flimmerfria lampor? Erik
vaktmästaren har meddelat Kalle: 60 % av belysningen har blivit utbytt under de senaste 10
åren. Nästa år ska idrottssalarna få ny belysning. Restaurering av skolgården har också
prioriterats senaste åren. Variation på standarden gällande belysning i skolans olika
utrymmen. Beslut finns på att all belysning ska bytas ut, oklart när det blir klart.
SISAB kommer även stå för utformningen av de nya lokalerna, vilket bla kommer innebära
bättre belysningsförhållanden från början.

Frågor för dagen:
-

11

Sörgården: Dörr mot Tämnarvägen. Har varit öppen. Ska det vara så? Kalle berättar att dörrar
handlar om möjlighet till inrymning och utrymning. Finns 26 utgångar. Dörren har öppnats
upp. Bedöms inte utgöra risk. Vinsten är större av att ha den öppen och skapa tillgänglighet.
Det finns många dörrar som skulle kunna vara låsta. Men blir svår miljö att vara i.

-

4 C: Informationskanaler för skolan, upplevd brist på information. Det som föranledde
punkten var att fld inte blev kallade till enhetsrådet förra gången, såg det tack vare Tegelbo.
Arbetsenheten för 4:an har tagit tag i detta. Kan det redan vid terminsstart skickas ut
information? Har varit så på tex Sörgården. Ska vara likvärdigt för alla. Fld som missade förra
skolrådet hade svårt att hitta protokollet. Protokollförande fld samlade in mejladresser.
Protokoll hittas via hemsidan: Elev/Vårdnadshavare/Skolrådet. Gällande övergång till åk 4
har fld ej fått information om när, var, hur inför skolstarten. Svårt att hitta informationen.
Finns terminsinformation i lila rutan på hemsidan, säger Susanne. Fld till barn i annan årskurs
säger att informationen på Årstaskolan har blivit bättre, men att det ännu är ett
utvecklingsområde. Redan innan sommarlovet bör information inför nästa termin förmedlas.
Finns även möjlighet att se vad som händer i skolan på dagarna via Instagram, berättar Kalle.
På Bloggarna finns mycket information, men är inte tillgängliga vid årskursbyten.

-

Tegelbo:
Namnskyltar på personalen är bra så en vet att personalen verkligen arbetar där. Började
användas men så avtog det. Vart stupar det? Så kallade vikariebrickor ska finnas, säger Kalle.
Städning: ny leverantör av städtjänster, undermåligt, städas ibland inte. Vaktmästaren får
ägna tid åt detta. Kalle berättar: Sen tre veckor nytt företag. Erik vaktmästaren sagt att det
börjar bli bättre, nästa vecka uppföljningsmöte med nya leverantören av städtjänster.
Mobilhantering: några enheter haft mobildagis (Sörgården och Bakgården), andra inte
(Tegelbo). Vilket stöd finns från ledning kring gemensamt förhållningssätt? Enskilda lärare ska
inte ha ansvar. På vissa enheter verkar det fungera. Möjlighet för yngre årskurserna att också
ha skåp, undrar fld?

-

3: Om man splittrar 3:orna inför flytt t åk 4? Kalle berättar: Enkät kommer skickas till fld via
mejl med frågan till fld om de planerar ha sitt barn kvar till hösten eller ej. Detta avgör
organiseringen av klasser.

-

From åk 4 får man ha mobiler på fritids på Ikaros? Tisdag och torsdag är det möjligt att ha
mobil på Ikaros. Även möjligt spela på Ipad. Elev själv uttryckt: Man borde ta bort Ipad för åk
4, 5, 6. Ipad i skolan ska understödja lärandet, säger Kalle. Åk 4-6 behöver stöd i I-padanvändandet säger fld. Kunna ägna fritidstiden åt ngt annat? Färre personal som tar hand om
större barngrupper, är det därför? Behövs det fler personal, undrar fld? Susanne säger att
det går att ha mobilfria aktiviteter under nuvarande personalförhållanden, mer en fråga om
det nya teknikanvändandet. Finns fler killar på fritids än tjejer, undrar fld? Är fritids mer
anpassat för killar? Kalle svarar att det inte är så. Bra om det var samma policy för att ta hand
om mobiler på skolan. I nuläget ska mobiler lämnas på morgonen, och sen flyttas till Ikaros.
Mobil- och teknikanvändning en värderingsfråga, summerades diskussionen. Fortfarande
efterfrågas tydligare policy från skolans sida dock.

-

5, 6 och 7: Flytten av högstadiet till nya enheten Årstaviken.
Ökad risk för att börja röka och använda droger med närheten till Värmdögymnasiet och
Gullmarsplan? Vad har gymnasiet för erfarenheter av att ligga nära Gullmarsplan? Är
kontakter tagna från skolans sida med Värmdögymnasiet kring detta? Svar nej säger Kalle.
När blir nästa informationsmöte kring flytten? Datum ej klart, säger Kalle.
Matsal kommer att finnas i modulerna. Idrott kommer vara i Enskedehallen från Vt 18. Ht 17

i Fryshuset. Kalle säger att området där skolan ska byggas har börjat ringas in. Modulerna
ska stå klara i juni.
Trygghetsgruppen kommer den finnas med på nya enheten? Kalle berättar att den består av
medlemmar från hela skolan. Skolan ska fundera på om det ska bli en trygghetsgrupp för F-6
och en för 7-9. Elevhälsoteam kommer finnas på båda enheterna. Nya enheten kommer få
(obs preliminära uppgifter): skolsköterska (delad tjänst, 60-80%), kurator (80%), SYV (delad
tjänst, mer tid på nya enheten), elevcoach (heltid), socialpedagog (heltid), speciallärare (2
heltid), skolpsykolog (delad tjänst). Resurspersoner kan också finnas för enskilda elever
baserat på verksamhetsstöd från Utbildningsförvaltningen. Som regel: lärare följer med som
nu undervisar 7-9. Kalle säger att de ”ska renodla så mycket som möjligt” (vet ej om här
avses att behöriga lärare för högstadiet ska undervisa på högstadieti)Ja, det stämmer samt
att väldigt få lärare ska ha tjänst på båda skoldelarna . Lärare i praktisk estetiska ämnena
kommer ha delade tjänster mellan skolenheterna. Det kommer att rekryteras ny biträdande
rektor till nya skolenheten som kommer att sitta där. Kalle kommer också vara där en dag i
veckan som rektor. Om det blir samma klasser som nu beror på hur många nuvarande elever
som söker andra skolor och hur många nya elever som tillkommer. Det kommer att mejlas
enkät till oss föräldrar i årskurs 6 om vi önskar ha kvar våra barn i Årstaskolan, dvs på nya
enheten Årstaviken.
Plan B om modulerna ej är på plats i augusti 2017? Kalle svarar: Inget tyder på att det inte
kommer att klaffa.
-

7: Behov av att lära elever studieteknik. Olika arbetslag har olika policy för läxor. Skapar
svårigheter vid åk 7. Studieteknik behöver införas tidigare än åk 8. Finns exempel att hämta
via UR-upplägg: pluggkoden av Martin Fernström på Årstaskolan.
Årets övergång från 6 t 7 smidigare gällande läxfrågan enligt Kalle. Nej enligt fld. Frågan tas
med till skolledningen. Fld uttrycker positiv kritik kring att det finns möjlighet att ha läxhjälp
som elevens val i åk 5. Obs läxor ska inte ersätta undervisning i skolan. Viktigt att skolan har
samsyn kring att eleverna behöver träna studieteknik från tidigare årskurser och kring läxors
vara eller inte vara och syfte.

-

Stefan från Nattvandrarna berättar: Nattvandring i Årsta startade upp för 1 år sen via fld och
i samarbete med skola, fältassistenter, polisen och ungdomsgården. Finns nu som Facebookgrupp med 200 personer. Bygger på att vuxna är ute och pratar med unga och ”kollar läget”.
Vara vuxna som bryr sig. Inte ”agera poliser”. Finns bra motsvarigheter i Orminge och
Stureby t.ex. Framgångsfaktorer är att få kontakt med andra fld. Skapa en ”bykänsla.” Vuxna
markerar att vissa saker inte är ok. Det kom igång bra. Men färre blev intresserade av att
vandra efterhand vilket är synd. Polisen, fältassistenterna och ungdomsgården tycker att fld
”på stan” fyller en funktion och att det alltjämt finns ett behov av att vuxna människor är ute
och pratar med unga. Nattvandrarna har också bra relation med skolan.
Flertalet föräldraråd diskuterade frågan hur vi föräldrar till barn på Årstaskolan kan hjälpas åt
att vara ute och prata med våra unga i Årsta. Samtliga föräldrar i Skolrådet var positiva till att
vi föräldrar fixar nattvandring på prov. Skolans webb kan vara en administrativ plattform och
informera om vandringar. Vi behöver bygga upp en struktur för samverkan mellan skola och
föräldravandringar. Vi kan utgå från en modell som redan används och fungerar bra.
Modellen bygger på att föräldrar i varje klass ansvarar för vandringar som sker under en (1)
vecka på våren och under en (1) vecka på hösten, till exempel:
6A vandrar 21.00 – 23.30 fredag och lördag under vecka 18
6B vandrar 21.00 – 23.30 fredag och lördag under vecka 19

-

6C vandrar under vecka 20 osv. Klassföräldrarna i respektive klass ansvarar för att några fld
är ute en eller två gång under den vecka klassen har ansvar eller vid behov (tex
skolavslutning). Vid nästa föräldraråd/skolråd i april kommer modellen att presenteras för att
vandringar kan påbörjas redan första helgen i maj.

Vid protokollet//Maria Gladh, för 6 C
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