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Presentationer
Kerstin Sjöberg, bitr. rektor
Evert Abrahamsson, SO
Fredrik Bodström, SO
Ann-Marie Wastesson, matte
Martin Nilsson, matte, bild o musik
Cecilia Wennerholm, ma/NO
Maria Bohlin, Sv, Ty
Kjell Sköldborn, musik och processledare, samt IT.
Vårdnadshavare på plats, elva stycken.

Förste- och processlärare
Fredrik - berättar om processlärarnas arbete.
Processlärare jobbar tillsammans kring formativt förhållningssätt i processgrupper, TLC-grupper. (TLC
= teacher learning community)
Lärarna får handledning från Kristianstads högskola, läser och provar sedan konkret i undervisningen.
Gemensam uppföljning i gruppen hur det har fungerat - t.ex. kamratbedömning, metakognition
(elever ska utveckla sin förmåga att äga sitt eget lärande - se sig själv)
Johan Alm. ”Lärande matriser”, alla lärare och skolor i kommunen ska jobba enligt denna modellen.
ett led i kommunens satsning på att höja meritvärden.
Matriser är kopplade till ursprungsmålen som kommer från skolverket på ett enkelt sätt så att
eleverna ska förstå vad de behöver göra för att nå olika nivåer. Kunskapskraven beskrivna på ett
enklare sätt. Jobbar man med andra ord är det enklare för eleverna (och lärarna) att förstå för
eleverna.
PL jobbar även med förbereder för nästa läsår nu. Bollplank till skolledningen.
Nya lagkrav om prao, programmering, programmering i Teknik och Matematik, nya läroplaner mm.
Massor på G.
Process Kjell jobbar med det nya nätverk. Kommunen stängde nätverket under sportlovet.
Förstelärarna
De utbildar och handleder kollegerna inom sitt område
Inom SO försöker Fredrik samla ihop så att de jobbar i ämneslag, planerar 7-9 tillsammans.
Sambedömer tillsammans för att ”jämställa” betygen. Jobbar nu specifikt med historia och källkritik
Fredrik ansvarig för Infomentor att utbilda kollegorna. Evert och Fredrik har jobbat med ”dubbellärare”.
Maria, brinner för skönlitteratur. Förstelärare i Svenska. Byggt upp en organisation för nyanlända.

Martin, förstelärare i Ma. Lyckats få fram extra resurser till matte med fler timmar till de som
behöver i resursgrupper. Fyra resursgrupper i åttan och tre i sjuan.

PISA
Gäller de som är födda 2002, i första hand 9or, men några 8or.
En dator i Bryssel valde ut vilka 37 st som ska skriva PISA-provet på korsbacka.
Resultat visas vid jul 2019. Skolverkets syfte är: ”För att kunna följa svenska elevers
kunskapsutveckling över tid.”. Inte att jämföra med Finland, Ryssland eller Kina.
Genomgång av vad PISA-undersökning är. Läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Uppföljning av Föregående protokoll
- Utköp av datorer : Nej det blir inte.
- Hemsidan inaktuell: Kjell, Mats och Kerstin ska på utbildning.
- Sjukskrivning, en av de långtidssjukskrivna har kommit tillbaka på halvtid.
- En kollega har gått ner på halvtid, Eva Schybeck, som har 8e och 8f. En ny Sv./Sp./Ma. lärare är
anställd, kommer efter påsk. Har ingen vikarie nu. Per kommer in två dagar i veckan och följer den
plan och bedömningar som de andra Sv-lärarna gjort. Julia fyller ut övriga pass.
- Ny specialpedagog, startar idag. Ytterligare en specialpedagog börjar i april/maj. Vi satsar mycket på
elevhälsan. Viktigt med ett bra elevhälso-team.
- Skolinspektionen var här i höstas. Kommentar att Korsbacka måste ge feedback efter
placeringsdialogen med mellanstadierna i kommunen.
- Budget. Back 400 kkr men det blev 113 kkr istället. Gjort en avbetalningsplan mot kommunen.
- 200 st nya sjuor på väg in. Blir minst 7 klasser av 2005-orna. Måste ta höga Annelund i bruk för att
lokalerna ska räcka. Viktigt att tänka på detta i samband med schemaplaneringen.
- Bibliotekarie gick på grav.vik. och intervjuer av vikarie sker imorgon. Hoppas vi kan lösa det innan
påsk.
- Kerstin jobbar pågående med coachning av en MA-lärare i sjuan.

Inkomna frågor
Fråga kommit in kring Beslutet kring Fotbollsakademin med MFF.
Beslutet tog mellan två skolråd, en sak var att förbättra ryktet, förbättra rörelsen för barnen, idag har
vi mer än genomsnittet med tre gånger i veckan.
Skolan lyfts i pressen och får ett bättre rykte.
Beslutet var inte tagit i nämnden innan det kom ut på facebook. Men efter detta togs beslutet.
Utifrån det har det varit en inbjudan till de som ska gå i sjuan till hösten.
Skolan ska gå i fokus - två träningar (MFF tränare) i veckan. Placerar 24 st fördelat på två klasser. De
på akademin får längre skoldagar.
Meritvärdet har ökat för klasser och skolor där de har akademier.
En vårdnadshavare berättade om tankarna kring hur viktigt det är ta allvarligt på sellektering och att
Skånes idrottsförbund går från sellektering. Idag har 28 st sökt, 24 st kommer bli antagna.
Förhoppningen är att det ska vara fler som söker.
Möjligtvis ska vi satsa på andra idrotter, handboll, bågskytte.

Fråga: Var går gränsen mellan skolan och MFF i hantering av konflikter?
Fråga: Vad kommer det kosta: Skolands budget 250 kkr/år - tränare - material - matcher för hela
skolan - all personal blir inbjuden. Vi tjänar på att behålla egna elever, vi får pengar från andra
kommuner om de skickar elever. Så det ska gå jämnt upp.
Kommentar: Viktigt att få bra samarbete med klubbarna i Furulund och Kävlinge.
Det kommer ta ett par år innan man ser genomslag på denna satsning på meritvärdet. Det är inte
helt klart hur målbilden ser ut och hur det ska följas upp. Men det ska följas upp är tanken.
Det finns inget intresse av att få fördelningen 50/50 mellan tjejer och killar i den grupp som
rekryteras.
Fråga: Kommer någon annan tjänst försvinna till förmån för Akademin. Nej, ingen nedskärning
kommer ske som följd av denna satsning.

Övrigt
Infomentor
Fråga från vårdnadshavare vad som är skolans policy kring infomentor.
Diskussion kring hur det fungerar. Det finns problem med systemet och det finns problem med att
inte alla använder det som det är tänkt.
Policyn är att: på Infomentor ska alla läxor och alla prov finnas synliga för vårdnadshavare och
elever. Kompletterande information kan finnas i Google Class room.
Det ska finnas nya funktioner i Infomentor, att allmänna dagar ska synas tydligare.
Skolavslutningen:
Kommer fungera som 2017? Ja, i korsbacka A-hallen. Vi får ej plats i kyrkan.
Smutsigt i skolmatsalen:
Det är en del smuts, glömd disk och utspilld mat i matsalen. Ja, det har ökat på sistone. Dessutom
slängs det otroligt mycket mat. Vi har mätning denna vecka av mat-spill. 16-17 lärare o pedagoger.
Föräldrar är hjärtligt välkomna att komma och äta tillsammans med Kerstin av den fina maten.
Åhörarveckor:
Har vi glömt, det kommer Kerstin att ta upp.
Föräldrarmöte:
Klass 8: 13 mars. Info från SYV.
Klass 9: Ska nog inte ha något gemensamt.
Nästa möte med Skolrådet.
2 maj, onsdag, 18-20
Skoldatorer
Viktigt att alla lärare hjälps åt att jobba med ”arbetsmiljön” vid datorerna för alla elever.

