Protokoll skolrådsmöte 2016-02-10

Skönadalsskolan Biblioteket 18:30
Närvarande:
Thomas Gillerfors Ordförande

Emma Tilly Kroksmark, 3B och 5B

Lotta Nilsson Lilius Bitr. rektor

Jesper Petersson, 3C

Annika Clerselius, Fsk B

Tove Due, 3D

Anette Ekström, Fsk C

Venja Sörensen, 4C

Linn Rix, 1C

Anna Wenemark, 5C

Sofia Bivrén, 3A och 6C
1. Inledning av Skolrådets ordförande
Thomas hälsar alla välkomna till dagens möte.
2. Närvaro
Mötet saknade representation från en del klasser – en tänkbar orsak är att information om ändrad
mötestid utkom kort före. Bättre framförhållning utlovas i framtiden.
3. Val av sekreterare
Linn Rix valdes till sekreterare för mötet.
4. Justering av agendan
Tillägg gjordes under punkt 9.
5. Föredrag och Presentationer
a. Skönadalsskolans MIK-plan
Bibliotekarie Christina Strömvall berättade om arbetet med MIK-planen
(MIK = Medie & Informations Kunnighet). Christina har tillsammans med förstelärare Anette
Kärne tagit fram ett materia,l som lärare kan använda med sina elever i sin undervisning.
Materialet berör fyra fokusområden: bilder och film, säkerhet på nätet, social
kommunikation samt källkritik. Se gärna informationsfilmen om MIK här. Andra goda
verktyg för föräldrar för att föra samtalen vidare med barnen hemma är: surfalugnt.se samt
nohate.se/foraldrar .

Vi lyfter även appen ”Periskope”, som används för att filma och sedan direkt lägga upp på
nätet i syfte att kränka vuxna eller andra elever. Vi uppmuntrar föräldrar att prata med sina
barn om att detta absolut inte är okej. Skolan kan inte påverka vilka appar eleverna har på
sina mobiltelefoner, det är enbart föräldrarna som kan.
b. Likabehandlingsplanen
Biträdande rektor Charlotta Nilsson Lilius presenterade den nyligen reviderade och
komprimerade likabehandlingsplanen. En redogörelse för skolans systematiska arbete mot
kränkande behandling presenterades. Läs gärna informationen här, föräldrars engagemang
och stöttning i frågan värdesätts.
6. Uppföljning av tidigare beslut och uppdrag
a. Skadegörelse på skolan, har minskat drastiskt sedan hösten. Tillgängligheten till taket har
minskat sedan ett nytt staket satts upp vid sopsorteringen. Kameror som filmat taket har
funnits på plats under en period, men är nu borttagna. Den öppna scenen vid lilla C har
byggts om till kallförråd som exempel på andra åtgärder. Ny belysning som styrs av
sensorer kan bli aktuell för delar av skolgården, som framtida åtgärd.
b. Temakväll kring droger med pedagoger från Hassela, för föräldrar till elever i åk 6, är inte
aktuellt för i år, men kan komma att bli aktuellt till nästa läsår. Istället kommer åk 6 att få
besök av studie- och yrkesvägledare från Tolvåkersskolan, då de redan i fjol hade besök av
Hassela med temat säker på nätet. Vi är angelägna om att alla ska få information om studieoch yrkesvägledningen i kommunen.
c. Krisplanen är klar på kommunnivå, men har inte implementerats i verksamheterna ännu.

7. Information från skolledningen
a. Årets Qualisenkät
Qualisenkäter kommer att skickas under v.13. Enkäten skickas till en av de vårdnadshavare
eleven är folkbokförd hos. Skolan använder enkäten som ett verktyg att arbeta med
kvalitetsfrågor i verksamheten. Föräldrars medverkan värdesätts högt av skolledningen.
b. Infomentor
Infomentor har förändrats sedan föregående läsår och en ”lägsta nivå” för hur portalen ska
användas av personal, har tagits fram på kommunnivå. Omdömen behöver inte skrivas för
elever i åk 6 men skolan har valt att ha kvar dessa. Sjukfrånvaro kan med fördel anmälas via
infomentor. I annat fall kan frånvaro från skolan göras till Agneta Lindvall I det fall en elev
saknas från undervisning utan att frånvaro rapporterats ringer skolan upp elevens
vårdnadshavare.

c. Skolgården
Satsningar på skolans utemiljö har gjorts och görs kontinuerligt. Ett populärt nytillskott är
en klätterställning. Satsningarna är kostsamma. Kommande projekt är en motorikbana som
kommer att påbörjas i en första etapp så fort vädret tillåter. Barn från alla spår ges tillgång
till de olika inslagen i utemiljön med jämna mellanrum.
d. Ny biträdande rektor
Biträdande rektor Charlotta Nilsson Lilius kommer att gå vidare inom kommunen i en
rektorsroll på Annelundsskolan efter påsk, men kommer att finnas kvar 25% i
Skönadalsskolans organisation t.o.m läsårets slut. Representanterna i skolrådet vill skicka
med henne de varmaste lyckönskningar och tack för det arbete som gjorts på
Skönadalsskolan. Rekrytering av efterträdare är påbörjad.

8. Rapporter från skolrådets fokusområden detta läsår
a. Utveckling av kommunikationen med föräldrarna (hemsidan)
Förslag till egen websida finns och kommer att delges rådets representanter för feedback
inom kort.

b. Trafikgruppen
Bussfickan är en lyckad förändring. Rusningstrafiken inför skoldagens start diskuterades
kortfattat och vi är överens om att ”körbeteendet” kan förbättras. Vi diskuterar att eventuellt
skicka hem det brev som skolrådet författade under förra läsåret, gällande trafiksituationen.
Biträdande rektor föreslår att elevrådet ska bli delaktiga i den information som skickas hem
till föräldrarna. Detta tycker mötesdeltagarna är bra. Vi beslutar att be elevrådet att anta
detta uppdrag.

9. Frågor från föräldrar och klasser (skickade till skolrådet.skonadal@kavlinge.se)
a. Skolfoto
Frågan rörde eventuellt byte av leverantör. Kontrakt finns på två år och ett byte är därmed
inte aktuellt i dagsläget.
b. Betyg på enskilda uppgifter.
Föräldrar som har frågor angående betygssättning från enskild lärare hänvisas i första hand
att ta kontakt med denne. Skolan har ännu inte några generella gemensamma riktlinjer
kring betygssättning för individuella uppgifter. Detta kommer dock att tas upp till diskussion
i ämnesgrupperna.

c. Tråkig skolgård
Se punkt 7
d. Information från skolrådet
Skolrådets protokoll kommer att göras mer tillgängliga genom allmänt utskick via
Infomentor. Kallelser och protokoll kommer att läggas på hemsidan både under Skolråd
och under Nyheter på förstasidan.

10. Centralt skolrådsmöte
Centralt skolråd. Nästa möte 8/3. Kommer eventuellt att handla om betygssättning. Vill du få
insyn i systemet kan en första inblick fås genom denna film. Vi vill påminna om filmen från
Skolverket om betygsättning som du hittar här:
https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

11. Nästa skolrådsmöte
Nästa skolrådsmöte på Skönadalsskolan är den 20/4, kl. 18.30-20.30.

