
Minnesanteckningar möte med Skolrådet den 12 maj 2016 
 

Närvarande: Tove Västibacken, Anthon Wallin, Maria Jonsson Assander, Eleni Karamihos, Lars 

Hylander, Marie/Mia, Catarina Eriksson 

 

Pågående frågor:  

 Skoldialog 31/5 med politikerna i kommunen, rektor + 3 lärare deltar.  

 Ventilation: Acn får sättas igång utifrån Catarinas beslut. Det saknas ac i vissa delar av 

modulerna. Catarina undersöker möjligheterna och kostnaden för komplettering i dessa 

delar. Nu är ventilationen på dygnet om. Riktlinjerna är att det inte ska vara varmare än 23 

grader i klassrummen.  

 Rekrytering: Ny skolsköterska är rekryterad och startar i augusti. Mer info kommer. Ny 

kurator är under förhandling. Ny logoped pågår intervjuer och tjänsten kommer delas med 

Fredrika Bremer och Liljefors-skolorna. Ny lärare till blivande 1A pågår med intervjuer. Flera 

av resurslärare och fritidspedagogerna slutar pga studier eller nytt jobb och det finns många 

ansökande till dessa tjänster. Mer info kommer.  

Skolans kvalitetsarbete 

Mia berättar om skolans kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen och lärarna.  Lärarna är 

indelade i arbetslag där de samarbetar inom lagen.  

Angående bedömning så pågår det gemensamma samtal för att få mer samsyn kring bedömning.  

Påbörjar kollegialt lärande, dvs att man tittar på varandras arbetssätt och lär av varandra. Fortsätter 

att utveckla detta framöver och ge feedback till varandra.  

Kommunen erbjuder en hel del föreläsningar och kurser gratis som personalen ofta tar del av.  

Skolan har deltagit i Skolverkets satsningar matematiklyftet, med handledare från annan skola, samt 

läslyftet ihop med Glutens montessoriskola vilket har varit mycket lärorikt.  

Skolverket har tagit fram nytt bedömningsmaterial för att bedömningarna i svenska och matematik 

ska bli mer rikslika redan från årskurs 1 vilket ska bli obligatoriskt att använda.  

Samarbete sker med Fredrika Bremer och Liljeforsskolan rörande rättning av nationella prov och de 

osäkra bedömningarna. Samrättning sker även och är ett steg mot en mer jämlik skola.  

Mia och Catarina berättade om barn med behov av stöd och hur det går till i form av först stöd i 

klassen, följt av extra anpassning i klassrummet och därefter särskilt stöd som elevassistent eller 

mindre grupp. De viktigaste är att eleverna inkluderas i sin klass så långt det är möjligt.  

Catarina berättade om skolans syn på läxor och att det är en fråga de kommer jobba vidare med och 

få en mer gemensam syn. Olika läxor har olika syften och det är viktigt att läxan hänger ihop med 

undervisningen, att det finns en förförståelse och att läxan verkligen följs upp. Catarina tipsar om 

material från skolverket man kan läsa som förälder; Läxor i praktiken och Mer än bara läxor.  



 

Övriga frågor: 

Skolavslutningen: Catarina dementerar det rykte som en del hört att skolavslutningens flytt från 

kyrkan till Disagården skulle ha med den nya förberedelseklassen att göra.  Absolut inte och det 

borde alla veta att diskussionen om att kyrkan är för trång har pågått i flera år nu. Catarina betonar 

vikten av att hålla ihop skolan och att ha en skolaslutning med skolans alla elever och de traditioner 

som t ex att första klassarna ger femte klassarna blommor. Därför är Disagården att bra alternativ där 

alla elever, deras föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar kan få plats. Bänkar kommer ställas ut 

för barnen, anhöriga får ta med  filtar.  

Lyan: Lars Hylander undrade varför den har rivits och ifrågasatte att ingen hade tillfrågat 

föräldraföreningen som skänkt den till skolan. Catarina förklarade att det är skolfastigheter som rivit 

den eftersom den stod på övertid redan. 

 

Vid tangenterna: Tove Västibacken 


