Skolrådsmöte 2018-05-02
1. Genomgång av dagordning

2. Val av ordförande: Rektor Mats Svensson

3. Val av sekreterare: Maria Skogh

4. Reflektioner på förra skolrådsmötet:
- Korsbacka-akademin:
Föräldramöte gällande akademin kommer att ske den 31 maj
MFF sköter uttagningsprocessen helt och hållet
Diskussion om uttagning och selektering i 12-års åldern, olika åsikter framfördes.
- Åhörardag/vecka:
Det kommer inte att beslutas om en speciell dag/vecka. Föräldrar är mycket välkomna till skolan när
de har möjlighet.
- Avslutningsdag:
Kommer att ske i Korsbackahallen. Endast 9:ornas föräldrar är välkomna.

5. Tjänsteläget på Korsbackaskolan:
Utvecklingsgrupp och ämneslagsledare finns på skolan.
Diskuterar frekvent tjänsteläget och nu diskuteras hur man ska göra till hösten.
Annelund kommer att utnyttjas med minst 2 klassrum till hösten.
Det blir ca 10-15 fler elever mot vad skolan har nu. 21 klasser totalt till hösten.

På regeringsnivå är bestämt att högstadiet får mindre SO, mer slöjd och teknik till hösten.

Som läget är nu:
En lärare får inte förlängt vikariat i SO, vi kommer att behöva 1 st Ma/NO-tjänst och
1 st slöjd/gymnastik.

Mentorstid ligger nu som undervisningstid hos lärarna - 40 min/vecka.
Detta ska till hösten tas bort från lärarnas undervisningstid.
Ett pilotprojekt ska då kunna genomföras genom att man gör 3 grupper av 2 klasser och på så sätt
jobbar i mindre grupper i skolan.

6. Budget:
Det är lagt en nollbudget och den är i senaste uppföljningen i balans.

7. Övriga frågor:
- Det frågades om Korsbackamaran var helt nedlagd vilket den blev när gymnastikläraren Björn gick i
pension. Den har ersatts med en vandring för 7:orna och mer orientering för 8:or och 9:or.
- Det dricks mycket energidryck på skolan och man har sett att 12-åringar går ut från ICA med
energidricka. Skolan ska kontakta ICA och Netto om denna fråga och få upp en diskussion .
- Spexet kommer att framföras den 5:e , 7:e och 8 juni. Allmänheten är välkomna 5/6 och 7/6.
- Pratar man något om cykelhjälm på skolan? Skolan kontrollerar om elever måste använda hjälm till
och från skolan för att skolans försäkring ska gälla.
- Positivt att eleverna får simma och utnyttja badet så mycket som de får.
- Mobildagis på lektionstid diskuteras att införas till hösten. Inga mobiler ska då kunna användas på
lektionerna.
- Till hösten på första skolrådsmötet måste en ordförande väljas bland föräldrarna. Skolledningen
kommer inte att hålla i fler möte.

8. Nästa skolrådsmöte bestämdes till torsdagen den 13 september kl. 18-20

Minnesanteckningar gjorda av
Maria Skogh

