2018-09-21

Skolrådsprotokoll
Datum:180919
Plats: Tolvåkerskolans mediatek
Närvarande:
Ordförande: vakant (Agneta axlade rollen under detta möte)
Sekreterare: Sofia Strand
Agneta Olander hälsade välkommen och presenterade Åsa Frelin, kurator.
Stresshantering
Åsa berättade om hur kuratorerna i Kävlinge kommun satt ihop ett ”paket” för elever i år 5 och år 8 kring stress
och stresshantering. Åsa visade sedan hur upplägget ser ut för år 8, ett program som är upplagt på två lektioner
i syfte att förebygga och åtgärda negativ stress. Utöver innehållet för elever kommer kuratorerna även
informera på föräldraträffar i F-klass, år 4 och år 7 med start detta läsår.
Agneta pratade också om hur viktig lärarnas roll är i detta arbete och även hur man själv påverkar detta genom
vad man utstrålar som pedagog. Agneta berätta att man i Burlöv/Staffanstorp/Kävlinge har ett pågående projekt
för alla anställda inom kommunerna, PEP (personligt engagemang på plats) i syfte att skapa ett hållbart
arbetsliv.
http://www.kavlinge.se/naringslivocharbete/jobbahososs/vibryross/hallbartarbetslivifokus.4.7a5cbd0f15ccc4a7f
3840705.html
Återkoppling kring utvecklingssamtal
Under förra läsåret framkom det till Agneta genom fyra mail att det fanns åsikter hos vårdnadshavare att
utvecklingssamtalen inte uppfyllde de förväntningar vårdnadshavare hade. Detta ledde till samtal i
ledningsgruppen som utarbetade nya rutiner för utvecklingssamtalen och handlingsplan för att säkerställa att
det finns stöd för mentorerna som håller i samtal. Detta stöd erbjuds dels i form av handledning men också i
form av en extra pedagog med som stöd vid utvecklingssamtal om behovet finns. Vidare så har underlagen för
utvecklingssamtalen, ett för varje årskurs, reviderats utifrån årskursernas olika behov. I dessa underlag finns
även möjlighet för vårdnadshavare att fylla i tankar/frågor inför samtalet.
Dessutom finns det numera i varje arbetslag listor inför samtalen där undervisande lärare fyller i information till
mentorer kring eleverna för att skapa underlag för samtal. Mentorerna ges också möjlighet att göra kollegiala
besök för att se eleven i olika sammanhang. Allt i syfte att mentorn ska vara väl förberedd inför samtalet.
I arbetslagen diskuteras också hur man leder ett bra samtal och att det är viktigt att underlaget inför samtalet
matchar samtalet syfte, dvs att coacha eleven i sin kunskapsutveckling.
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Vikten av att dessa samtalsunderlag lämnas in i god tid för att ge mentor tid att förbereda sig påpekades av
närvarande på skolrådet. Upplevelsen är att de inte alltid lämnas in i god tid pga att det har förekommit att det
saknas deadline för inlämning. Agneta lyfte vikten av att det ges möjlighet för återkoppling kring
utvecklingssamtalet i slutet av detta, en avstämning för att stämma av att mötet uppfyllt det förväntningar man
kan ha som vårdnadshavare, elev och mentor. Förväntningar kan krocka med varandra och då är det viktigt att
kunna lyfta frågan och ventilera detta direkt.
Efter avslutade samtal denna termin lyfts samtalen åter i arbetslag och ledningsgrupp. Arbetslagen kommer att
lyfta feedback kring detta redan imorgon, torsdag 20 september.
I samtalet kring utvecklingssamtalen framkom det av närvarande att det finns mer kvar att arbeta med kring
betyg och betygskriterier för att eleverna ska få en god förståelse för var de befinner sig i sitt lärande och hur
detta visar sig i terminsbetyg och slutbetyg.
Med anledning av detta kunde Agneta berätta att på nästa skolråd den 14 november kommer Lärandematriser
stå på agendan vilket är ett sätt att arbeta med tydliggörande kring lärande.
Avslutningsvis så informerade Agneta kort om organisationen kring språkundervisningen på Tolvåkerskolan.
Organisationen sätts på våren inför hösten. Frågor har uppkommit kring gruppstorlek, det finns inte alltid
möjlighet att dela grupper och i nuläget är fallet så gällande franska för år 9. Detta är löst genom en lokal
anpassad för större grupp med tillgång till grupprum samt att undervisande lärare har resurs i form av
ytterligare en pedagog under sina lektioner.
Agneta tackade förvisat intresse och önskade oss välkomna på nästa möte den 14 november kl. 18.30-20.00.
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