Protokoll skolrådsmöte 2015-11-10

Skönadalsskolan Biblioteket 18:30
Närvarande:
Närvarolistan som fördes på mötet har tyvärr kommit bort, vi beklagar detta. Det var god uppslutning och
i stort sett alla klasser var representerade.

Dagordning:
1. Inledning av Skolrådets ordförande
Thomas hälsar alla välkomna till dagens möte.

2. Närvaro
Närvarolistan skickas runt och kompletteras med mailuppgifter
3. Val av sekreterare
Malin Rentner valdes till sekreterare för mötet.
4. Justering av agendan
a. Beredskapsplan på Skönadalsskolan med anledning av händelsen i Trollhättan
b. Mobbning – relaterat till TV-programmet Morgans Mission
c. Centralt skolråd
5. Föredrag och Presentationer
a. Kävlinge – Årets kvalitetskommun
Kävlinge kommun är utsedd till Sveriges kvalitetskommun i konkurrens med framförallt fem andra
stora konkurrenter varav Helsingborg hittills varit den största. Vi tittar på filmen om Kävlinge Kommun,
som tagits fram i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg, där resultatet presenterades. Susanne
beskriver kort det systematiska kvalitetsarbete som gjort att Kävlinge placerat sig på plats nr 1.

Utvärderingskriterierna är centralt utvalda av SKL (Svenska Kommuner och Landsting) och mäter
bland annat kvalitet inom skola, äldreomsorg och måltidsservice utifrån ett medborgarperspektiv.

b. Studieresa till Kanada

Lärdomar om skolundervisning i Toronto, Kanada
Fyra personer från Skönadalsskolan har varit i Toronto och gjort skolbesök. Resan har finansierats av
personliga stipendium sökta hos SFUB, Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande. SFUB verkar
främst genom att dela ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk
personal för studieresor utomlands.
Susanne beskriver bakgrunden till de förändringar som gjorts i skolorna och som utvecklat skolornas
kvalitet. Toronto har ett av världens bästa skolsystem enligt PISA. Nyckelområdena till framgång är
god stämning, ordning och reda samt kunskap. Allt arbete i skolan var positivt betingad och all
undervisning var enligt given läroplan. Man hade även nationella prov.
Vi ser skillnader med vårt skolsystem. Eleverna har längre skoldagar och det är fokus på undervisning
hela dagen. Klasslärarna arbetar själva i klasserna, som är något större än våra, 25 elever i lågstadiet
och 30 elever i mellanstadiet. Skolorna erbjöd full omsorg för de familjer som behövde det.
Uppföljning av elevens resultat var i fokus och låg till grund för elevens fortsatta utbildning och
grupplacering. Inför varje år, utvärderades elevers resultat och utifrån vilka kunskapsbehov de hade,
placerades de i en viss klass. Det ledde till att klasserna såg olika ut från år till år. Detta innebar att
eleverna lärde känna alla elever i sin årskurs.
Eleverna bytte lärare varje år. De lärare som var specialister i vissa ämnen tog sig an de klasser där
fokusområdet var specifikt deras ämne. Lärarna jobbar framförallt med det eleverna inte kan och
fokuserar på att alla ska klara av de nivåer som förväntas.
Betyg är infört från 6-års ålder. Man har skriftliga omdömen med förbättringsområden. Eleverna
bedömdes även i s.k. learning skills, som bl. a. innebar att eleven ska lämna in arbeten i tid, gör sina
läxor, räcka upp handen/svarar, samarbetsförmåga samt hålla tider.

Studieresa London
I samband med arbetet med mattelyftet kommer ett antal lärare på Skönadalsskolan att åka till
London och ta del av det initiativ som Tony Blair startade – London Challenge
Man ska besöka tre skolor, en som klasstas som outstanding, en som fått betyget good och en
traditionell flickskola i närheten av Buckingham Palace.
Några pedagoger har även sökt pengar från SFUB för att åka till Shanghai och ta del av deras
matematikundervisning. I början av december får de besked på om de beviljats stipendiet eller inte.

6. Uppföljning av tidigare beslut och uppdrag
a. Kinatornet, vad har hänt?
Kinatornet kommer att ersättas, men finansieringen är ännu inte riktigt klar.
b. Skolbibliotek i världsklass, hur har det gått?
Ansökan ska skickas in senare i höst
c.

Närvarokontroll på klubben, hur var rutinerna? ev. åtgärder?
Information till föräldrar med barn på klubben har skickats ut via e-mail. Intresset har inte
varit så stort, men vi fortsätter att erbjuda detta för de som önskar. Många föräldrar känner
inte behov av att få e-mail med info. Många barn har egna mobiler och håller sina föräldrar
uppdaterade själva. Närvarokontrollen kan inte göras innan 15.30 eftersom man är
samlade först då.

7. Information från skolledningen
a. MIK-planen (Media och informationskunnighet)
Lotta delar ut och berättar kort om skolans MIK-plan. Denna är framtagen av vår
skolbibliotekarie tillsammans med en av skolans förstelärare. MIK-planen kommer att
presenteras mer ingående under ett skolråd till våren. Handlingsplanen är precis påbörjad.
Alla klasser ska involveras i arbetet att förstå och ha kunskap kring information på internet
(relaterat till: bilder och filmer, säkerhet på nätet, social kommunikation och källkritik mm)
b. Likabehandlingsplanen
Susanne presenterar skolans nya likabehandlingsplan, som kommer att träda i kraft vid
årsskiftet. Den är uppbyggd efter de nya råden och följer lagtexten. Denna kommer att
publiceras på hemsidan i början av nästa termin.
c. Skadegörelse

Lotta informerar om den skadegörelse skolan tyvärr råkat ut för tidigare i höstas. Det rörde sig om
sönderslagna fönster, försök till brand genom eldning vid en huskropp samt ett takfönster vid
matsalen som var demonterat. Individer hade gått på taket och orsakat skadegörelse med
tegelstenar.
Skolan har haft möte med de larmansvariga, polis, fastighetsägaren och fastighetsavdelningen i
kommunen. Man har enats om följande åtgärder för att minska risk för skadegörelse.
1. Bättre belysning kommer att installeras
2. Bygger om öppen scen vid C-huset till förråd
3. Vid återvinningsdelen, åtgärdar staketet, så att det blir svårare att klättra upp på taket.

Securitas meddelar att övervakningskamerorna som filmat taken, visar att det varit mycket spring
uppe på taken. Det är barn och ungdomar, som vistats där.Föräldrar bör prata med sina barn om
de stora risker det innebär, att springa på taken.
Polisen har gjort extra rondering efter att polisanmälan gjorts och man märker nu att det är
lugnare kring skolområdet.
d. Skolans telefonbok
Frågan uppstår om den behövs i fysisk form. Skolrådet svarar ja. Rektorn bekräftar att den kommer
att skrivas ut och distribueras.
e. Kosthållning
I vår kommer en kostrådgivare till skolan och då finns möjligheten att adressera kosthållningen på
skolan. Det är 4:orna som ska vara med i den dialogen.
8. Rapporter från skolrådets fokusområden detta läsår
a. Utveckling av kommunikationen med föräldrarna (hemsidan)

Thomas adresserar vad som ska göras om genom att presentera ett förslag. Se bilaga 1.
- Kallelsen till nästa skolråd bör alltid finnas på förstasidan
- Rektorn påvisar att det är mycket som ska underhållas och man behöver komma
överens vilka roller som ansvarar för vad.
- Skolrådet behöver ’äga’ innehållet och skolan (Agneta Lindvall) uppdaterar de texter
som ombeds.
- Förslag ges på att man ska minska antalet protokoll.
- Förslag ges på att man kan lägga till i intro texten att skolan använder skolrådet som en
kanal för att kommunicera om pågående initiativ, arbete och satsningar.
b. Trafikgruppen
Förslag: Att det ska sättas upp skyltar om att köra enligt given hastighet, samt vilket
beteende man vill ha på parkeringen. Skolan gör vad de kan för att påverka föräldrar till att
minska frekvensen av att köra sina barn till skolan. Man vill uppmuntra barnen till att cykla i
den mån det är möjligt.
c. Ev extra föräldrakväll med temat ”Droger”
FMN – föräldrar mot narkotika alternativt Hassela – en organisation som föreläser för föräldrar till
barn i mellanstadiet. Mötet beslutar sig för Hassela. Rektorn erbjuder sig att kontakta Hassela och
bokar in möte.

d. Nya områden??

9. Frågor från föräldrar och klasser (skickade till skolrådet.skonadal@kavlinge.se)
a. Skolfoto
Ska man titta på andra leverantörer? Skolrådet beslutar: Nej. Ska vi fortsätta med
porträttbilder? Hur mycket tid tar det från undervisningen? Rektorn svarar: Inte mycket.
Skolrådet bestämmer att man behåller nuvarande fotograf och enskilda porträttbilder.
b. Matsäckar vid utflykt
Det behöver förmedlas till föräldrar att när skolan står för matsäck vid utflykter så ska inte
barnen ta med egna. Konsekvenserna blir annars att skolan får slänga all mat som tagits
med till barnen, men som inte konsumeras då de har egen proviant med sig. Detta är inte
acceptabelt.
c. iPads
Surfning - Idag finns inga filter på skolans iPads. Barnen måste lära sig hantera nätet och det
ska MIK- planen även hjälpa till med. Därav inga blockerande inställningar. Det är
föräldrarnas ansvar att iPad:en används i skolsyfte på hemmaplan.
Överlämning av iPads – Det finns en tydlig rutin för hur paddor nollställs innan de lämnas
över till en ny elev. Den processen är pålitlig.

d. Renlighet – Handsprit
Vid frågan om handsprit borde införas och göras tillgänglig för eleverna efter toalettbesök.
svarar skolan att det är bäst är att använda tvål och vatten. Forskning har visat detta. Skolan
kommer att lyfta med städbolaget om man kan dra över handtag till toaletter och andra
dörrar med handsprit som en del av den dagliga städrutinen.
e. Gårdsdisco
För eleverna i åk 4-6 den 20 Nov.

f.

Centralt skolrådsmöte

Kommer vara den 23 November. Om någon vill delta hör man av sig till Thomas Gillefors.
Thomas kommer även skicka ut en förfrågan.
g. Beredskapsplan
Bildning kommer att ta fram en gemensam beredskapsplan, relaterat till den typen av
händelse som inträffade i Trollhättan. Då är det en ’Lock-down’ man talar om (att man tar
skydd istället för utrymning).
h. Mobbning
Vuxennärvaro på rasten: Skolan informerar att alla vuxna har röda västar på sig på rasten så
att eleverna lätt ska kunna se var en vuxen befinner sig. Det finns alltid vuxna ute på rasterna
som är tillgängliga.
Morgans initiativ: Skolan planerar inte att göra något i samband med programserien, utan
man satsar på generellt uppbyggande arbete för att motverka mobbing, preventivt.

10. Datum för skolrådet vårterminen 2016
Förslag för nästa skolrådsmöte är den 9 februari samt 20 april under vårterminen 2016.

