PROTOKOLL SKOLRÅDSMÖTE SKÖNADALSSKOLAN 2013-05-07
Närvarande:
Susanne Haglind (rektor)
Charlotte Hartelius Klaar 1-3 B1 och 4B
Gisela Sjödahl (ordförande)
Jessica Bohm 1-3 D2
Nilla Olsson 3A
Emma Tilly-Kroksmark 1-3B1
Tove Due FSD
Thomas Gillerfors FSA
Maria Mårtensson FSD (sekreterare)
Charlotte Kerschner 4D

1. Inledning och presentation:
Ordförande Gisela Sjödahl öppnar mötet.
Val av sekreterare för mötet: Maria Mårtensson

2. Information från Katarina Josefsson och Marina Rahm från kostenheten i
Kävlinge Kommun: (powerpoint bifogas protokollet)
Marina visaren powerpoint-presentation för oss och säger att kostenhetens
ståndpunkt är att barnen skall tycka om maten och då också äta upp den.
Det togs upp att en del barn tycker maten försämrats på sista tiden och tycker
inte längre den är god. Marina informerade om att ingen större förändring skett
förutom de klimatsmarta rätterna som numera serveras. Mer om klimatsmart
mat kan man läsa på kostenhetens S.M.A.R.T mat - Kävlinge kommun.
Vi kom fram till att göra barnen mer medvetna kring maten t.ex. genom att
matpersonalen kommer ut i klasserna och informerar och ger kunskap kring
maten.
Marina berättade också att man regelbundet gör undersökningar om vilka rätter
barnen tycker bäst om. Kostenheten lagar 85% av maten från grunden och när
det gäller den mat som köps in är de oerhört noggranna vid upphandlingar och
väljer till exempel hel skinka och ej sammansatt fisk. De använder ekologiska
mjölkprodukter och Kävlinge kommun har som mål att andelen ekologiska
livsmedel i kommunala verksamheter ska uppgå till minst 25 procent 2014.

3. Qualis
Rektor Susanne Haglind informerade om att det var överlag höga resultat i höstens
enkätomgång i Qualis. Skolan dippar i resultaten för mat och städningen framförallt.
Susanne har önskat nya toalettstolar, för de gamla är slitna i emaljen invändigt –
vilket ger ett ofräscht intryck. Vi har höga värden på att eleverna gärna
rekommenderar skolan till andra och att lärarna erbjuder sina elever stimulerande
arbetsuppgifter. Skolan kommer att gå upp för granskning i början av vt 14.
För att komma rätt i cyklerna kring enkäterna, har skolan valt att gå ut med en ny
enkät i slutet av maj. Detta beror också på att eleverna har gått ett helt år i skolan nu
och enkäterna blir som en utvärdering av hela läsåret om de läggs i maj månad.
Information från skolledningen:
4. Utvärdering av utvecklingssamtal dagtid
I vår har vi provat att genomföra våra utvecklingssamtal dagtid med åk 1-3 samt ett
arbetslag på mellanstadiet. Vi kan se att flera föräldrar kommer till samtalen (oftare
två st/barn), eleverna är mer fokuserade när det ligger dagtid och även lärarna
upplever att kvaliteten blir högre när de inte är förlagda till sen eftermiddag efter
långa dagar med lektioner både för elever och lärare. Vi har också sett att när vi varit
tydliga med ett deadline för skriftliga omdömen (7 april) är det fler som varit inne och
läste innan samtal än tidigare. Vi har beslutat att fortsätta till hösten med samtal
dagtid. Vi kommer att gå ut i samband med läsårsstart med vilka veckor som
samtalen ska äga rum så att alla föräldrar kan planera. Harman syskon i olika klasser
tas det hänsyn så att man inte behöver komma dagtid flera dagar på rad.
5. Den reviderade likabehandlingsplanen presenterades och finns utlagd på vår
hemsida.
6. Val av ordförande samt vice ordförande inför nästa läsår:
Inför nästa läsår valdes Charlotte Hartelius Klaar till ordförande och Thomas Gillerfors
till vice ordförande.
7. Skolfotoleverantör utgörs nästkommande läsår av samma som tagit våra
skolfoton de senaste läsåren (Tema klasskort).
8. Cykelhjälm till och från skolan diskuterades avseende personalen och Susanne
meddelade att det inte är en fråga för skolan. Vid cykelutflykter är det hjälmtvång
för både elever och lärare/övrig personal som cyklar.

9. Förslag på datum inför nästa skolrådsmöte
Ber vi att få återkomma med.

Sekreterare
Maria Mårtensson

