Protokoll skolrådsmöte 2017-04-25

Skönadalsskolan Konferensrum 18:30
Närvarande: Fsk B Sofia Bivrén
1A Annette Ekström

1B Annika Clerselius

2B Sofia Leiding

3A Annika Börjesson

3B Martin Heribertsson

4A Thomas Gillerfors

4B Emma Tilly Kroksmark

4D Maria Mårtensson

5A Lilianne Lautrup

5B Elisabeth Holgersson

5C Venja Sörensen

6A Maja Sällvin

6B Lars Kastman

1. Skolrådets öppnande
Skolrådets ordförande Thomas Gillerfors hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja Sällvin (6A)
3. Övrig punkt
Genomgång av likabehandlingsplan:
Likabehandlingsplanen är reviderad, bland annat om mobilfri skola. Den kommer att gås igenom
vid föräldramötena i augusti. Klasserna har redan gått igenom den. Planen går bland annat ut på
att förebygga kränkningar, tidigare har det varit en del problem med telefoner, vilket nu har
minskat. Skolan arbetar också med nätetik på olika sätt.
5.Information från skolledningen
a. Äntligen, på tredje försöket, är Skönadalsskolans bibliotek utsett till Bibliotek i världsklass!
Skolverket har varit och filmat två klasser i samband med Informationssökningslyftet. Skolmaten –
nöjdheten har ökat, nu är ca 70% nöjda.

b. Under sommaren ska B-huset målas om invändigt samt uppfräschning sker av dörrar, toaletter
och klädhängare. I idrottshallen byts väggar och tak i pojkarnas duschrum och mindre renovering
(mellanvägg och lampa) sker i flickornas dusch.
c. Det var ett lågt deltagande i årets Qualis-enkät. Kanske påverkades deltagandet av att
Skolverkets enkät skickats ut strax innan. I de svar som inkom var det dock fina resultat, bland
annat var många nöjda med fritidsverksamheten, även om information fritidshem-hem fick lägre
resultat än tidigare (81% nöjda). Diskussion förs om att lägga in även fritids aktiviteter i
Infomentor, vilket skolrådet ställer sig positivt till.
Inför sommaren har skolan rekryterat nya lärare, bland annat för Johan Drott som ska vara
föräldraledig och för Louise Andersson som slutat under terminen. Lärarna till blivande årskurs
fyra ska vara färdiga under andra halvan av maj.
Till hösten blir det tre nya förskoleklasser. Vid höstens föräldramöte 16/8 kl 18.30 informerar
Sofia Leiding om skolrådet i förskoleklass A och Annika Clerselius i förskoleklass B. Ej klart än vem
som informerar i C-klassen.
6. Övriga frågor till skolrådsrepresentanter att föra fram
Frågor från föräldrar och klasser (skickade till skolrådet.skonadal@kavlinge.se)
Fråga har inkommit om vad som är rimlig rättningstid för läxor och prov. Skolan har ingen uttalad
riktlinje utan sunt förnuft får råda. Viktigt att lärarna kommunicerar vid förseningar.
7. Centralt skolråd
Se separat protokoll.
- Kävlinge nådde inte riktigt upp till målet om Sveriges 20 bästa skolkommuner. Ny satsning på
”Framtidens skola 2.0”.
- Mycket kommer att hända på Tolvåkerområdet.
- Tolvåkerskolans digitalisering. De använder t ex VR i undervisningen.
- Utveckling efter ”Tolvåkerskrisen”.
- Vid nästa centrala skolråd i maj kommer det att diskuteras hur de centrala skolrådsmötena ska
utformas framöver. Det centrala skolrådet är bland annat ett forum för politikerna i
bildningsnämnden att ha kontakt med föräldrarna. Skolrådet förordar diskussion om hur vi får till
en konkurrenskraftig skola i framtiden.
8. Val av ordförande och vice ordförande läsåret 2017-2018
Nuvarande ordförande Thomas Gillerfors och vice ordförande Sofia Bivrén ställer upp för omval
och väljs.
Under nästa läsår kommer sekreterarskapet vid skolrådsmötena att cirkulera enligt deltagarlista.

9. Önskemål om teman inför nästa läsår
Fritidshemmets uppdrag och arbete
10. Mötestider ht 2017
21 sept 18.30-20.30
29 nov 18.30-20.30
9. Mötet avslutas
Ordf. avslutar mötet.
Vid protokollet:
Maja Sällvin

