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Anette Jivenius inledde mötet och Hans, ordförande, välkomnade oss.
Lärande matriser
Kävlinge kommun har ett kommunövergripande arbete med Lärandematriser i samarbete med
Johan Alm. På skolorna har handledare utsetts som genomgått utbildning i Lärandematriser för
Johan Alm. Dessa handledare arbetar sedan på skolorna i kommunen för att implementera arbetet
med lärandematriser.
Birgitta Stridsberg, Pierre Ockedal och Joel Magnusson är handledare på Tolvåkerskolan och
informerade om detta arbete. Lärandematriser införs för att hjälpa eleverna att nå högre
måluppfyllelse genom att lärandet och progressionen synliggörs. Allt bygger på att göra omvandla
kunskapskraven till iakttagbara handlingar som är konkreta för eleverna vilket hjälper dem att se
vart de befinner sig i sin utveckling och hur de ska komma vidare och nå sin fulla potential.
För att göra det konkret för oss fick vi prova att på att formulera iakttagbara handlingar i en fiktiv
matris för att lyssna. Lärandematriser kan användas även för sociala mål men huvudsyftet är att de
används i arbetet med måluppfyllelsen. Matriser kan med fördel göras med elever, då blir orden
som används nära eleverna och enklare att följa, det är ett verktyg som underlättar samtalet om
lärande i skolan.
Arbetet med Lärandematriser har pågått i 1 ½ år och utbildningsprojektet löper över 3 år.
Inkomna frågor och aktuella händelser
Inga frågor till skolrådet är inkomna till ledningen.
Anette informerade om att Pamela Nybacka, forskare från Södertörns högskola, varit på besök.
Hon har fått i uppdrag av Kungliga biblioteket att göra en utreda framgångsfaktorer för
välfungerande skolbibliotek. I detta arbete besöker hon bla Tolvåkerskolan och Skönadalsskolan
eftersom hon tittar på goda exempel bland skolbibliotek. Tolvåkerskolan har fått utnämnandet ett
skolbibliotek i världsklass Kävlinge kommuns skolbibliotek är utsedda till årets bibliotek. Första
delen av Pamela Nybackas rapport publiceras i december.
Anette informerade också om att kommunstyrelsen genom Mikael Persson och Barbro Börjesson
varit i kontakt med Tolvåkerskolan för att ta reda på vad Tolvåkerskolan har för framgångsfaktorer
då frisknärvaron bland personalen är väldigt hög. Anette lyfter rektors kommunikativa arbetssätt
som en framgångsfaktor i detta.
Ett annat arbete som Anette berättade om är PEPP, Personligt Engagemang på Plats, ett EUprojekt för god arbetsmiljö. Projektet arbetar med hur man främjar god arbetshälsa. Kartläggningar
är gjorda med anställda och arbete bedrivs utifrån dessa.
Kommande termin
Anette avslutade mötet med att informera om att vårterminen skolråd kommer att ligga i februari
och april. Önskemål kring undervisning, betyg och bedömning i matematik lades fram. Önskemål
kring kommunikation och hantering av betygsstress diskuterades också.
Förslag lades också fram kring att lyfta skolrådet på föräldramöten samt att skicka ut påminnelse
tex via Infomentor för att öka antalet närvarande vid kommande skolråd.

