Minnesanteckningar Söderparkskolans Skolråd
2 maj 2016
Närvarande
Annika Petré, representant
Susanne Canerstam, representant
Christine Ström, representant
Anneli Roth , rektor
1.

Dagens sekreterare

Susanne Canerstam
2.

Föregående mötesanteckningar

Inget att tillägga
3.

Information från skolledning och personal

Anneli informerade om att blivande årskurs fyra troligen blir två klasser/grupper då
det är svårt med lokaler om de skulle bli en klass/grupp.
Det har varit för få svar i Qualisenkäten så Anneli har öppnat upp länken ytterligare
en vecka.
Anneli berättade att nästa läsår kommer det att bli mer matte i årskurs 3. Det innebär
att det kan bli två långa (kl 14,20) dagar i veckan. Dvs 20 minuter mer per vecka.
4.

Övrigt

Skolans dag. 5:orna kommer att hjälpa till med bemanningen i kiosken. De kommer
även att göra nya skyltar till kiosken. Anneli ser till att det finns glutenfritt alternativ.
Anneli meddelar även Stefan om att föräldrarådet köper glass till de vinnande
klasserna i talang.
Det framfördes önskemål om att det ska finnas läxhjälp alla dagar i veckan och inte
enbart på onsdagar.
Några barn har trott att om man ska gå på kamratstödjarnas ”kompisyoga” måste man
gå dit med en kompis. Anneli ber Carola att ta upp det med kompisstödjarna så att
dom förtydligar att alla är välkomna och att man kan gå dit ensam.
Det diskuterades hur vi ska få fler föräldrar att vilja engagera sig i föräldrarådet i höst.
Vi ska försöka informera på höstens föräldramöten om vad det innebär att vara med i
föräldrarådet. Ett förslag är att prova en ny mötesform nästa läsår med 2
skolrådsmöten per termin. Förslagsvis sista måndagen i september (v39 efter
föräldramötena som är v35-38), november, februari och april. Aprilmötet blir
kombinerat skolrådsmöte och årsmöte.
I dag saknas det representanter i följande klasser: F, 3B och 5B.

Anneli fick i uppdrar att se om Infomentor finns som app till telefoner/surfplattor.
Frågan kom upp om alla klasser i en årskurs har samma appar på sina plattor. Anneli
berättade att det räcker att dom har likvärdiga appar, dom måste inte ha samma.
Lärarna utbyter erfarenheter ang digitala verktyg i något som heter ”Dela sladden”.
Anneli ska be Carola titta över namnen på länkarna som finns på hemsidan och döpa
om dom så att dom blir mer konsekventa. Anneli ska även stämma av med Carola om
föräldrarådet själva kan uppdatera sin del på hemsidan.
5.

Nästa möte

Måndagen den 26 september kl 18.00 i lärarrummet. Alla är välkomna och ingen
föranmälan behövs! (Representanter skall dock meddela ev. frånvaro i förväg)

