Skolråd 2017 04 27
Närvarande:Merja Jonsson 9B Maria Gladh 6 C Anna Ström 6A Patrik Nordmark 4D Sandra Axell 4A
Annelie Parvall 3C1 Carlos Ratera 0C2 Maria Quglia 4C 8B Stefan Holmgren 3A1
Kalle Enström rektor Ingrid Bäckström biträdande rektor
Dagordning gicks igenom
Mötet började med att Stefan berättade om nattvandrarna
Info kommer att läggas ut på bloggarna om vad som gäller
Facebook grupp Nattvandrare i Årsta sluten grupp.
Från förra mötet
•

Mobiler gemensamma regler
Till hösten kommer vi att ha gemensamma regler på lågstadiet.

•

Blanda nya klasser till år 4 och 7
Svårt veta hur elevunderlaget ser ut till hösten. Vi tror att det är en vinst att blanda klasserna
till 4:an och 7:an

•

Årstaviken vad händer
Inbjudan från Värmdö gymnasium har kommit och vi kommer att jobba för en god dialog
med dem

•
•

Läxor/studieteknik
Resonemang fördes om vilka uppfattningar vi har om läxor och behov av studieteknik
Duscharna
Få elever duschar klagomål på kallt vatten, kultur att man inte duschar? Rädsla att visa sig
naken!? Föräldrarna i skolrådet tror att det finns flera anledningar till det eventuellt laddade i
att duscha på skolan.

Nya punkter
•

Årstafestivalen
23/5 16.00-19.00 alla är välkomna såklart

•

Uppdrag för skolrådet
En referensgrupp till skolan så att man kan processa frågor ex. närvaron hur jobbar skolan
med det?
Då behöver skolrådsrepresentanterna vara mer fast under terminen så att det blir en
kontinuitet. Tiderna för skolrådet bör ligga bra till på hemsidan

•

Skolstart i åk7, varför splittras grupperna? Frustration över info, kan man lita på
skolledningen.
Behövs återkoppling till både elever och föräldrar runt detta.

•

Närvaro sjukanmälan elever
Svårt navigera och även att veta om meddelandet gått iväg.

•

Laktosfria mjölken tar slut för ofta

•

Bloggen behöver ha en mer gemensam kvalitet!
Vi kommer att jobba på det med kompetensutveckling för personalen.
Bättre med klassblogg? Inte hela enhetens?
Alla ämnesbloggar borde användas.

•
•
•

Droganvändandet ökar i gymnasiet hur kommunicerar vi med Värmdö gymnasium? Rök
förbud?
Finns en app som kan knytas till elevhälsan. Eleven måste vara inskriven i skolan.
Hur stor eller/liten kan en klass vara?
Klassorganisationen skapas utifrån antalet elever på hela skolan, samt de förflyttningar som
sker in och ut från skolan, främst i samband med söka-skola-processen.

