Skolrådsprotokoll
Skönadalsskolan

Minnesanteckningar från skolråd 160420
1. Inledning av skolrådets ordförande Thomas Gillerfors.
2. Närvarande:
Thomas Gillerfors, 3A, ordförande
Sofia Bivrén, 3A, vice ordförande
Annika Clerselius, fsk B
Henrik Ståhl, fsk C
Elisabeth Holgersson, 4B
Maja Sällvin, 5A
Annika Byhmer, 6B
3. Maja Sällvin valdes till sekreterare för mötet.
4. Några punkter lades till under 9. Frågor från klasserna.
5. Uppföljning av tidigare beslut och uppdrag:
a. Handlingsplan/plan yttre våld/lockdown är implementerad på chefsnivå och ska fortsatt implementeras
i verksamheten.
b. Tolvåkerskolans skolbibliotek fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Skönadalsskolans bibliotek fick
ingen utmärkelse i år, men söker igen 2017. Responsen från juryn var att skriva fram mer konkret vad som
görs på skolan.
c. Vårens föräldramöten hade följande teman:
Åk 1: läsning
Åk 2: digitala verktyg
Åk 3: matte
Åk 4: kost
Åk 5 och 6: studie- och yrkesvägledning
Alla föräldramötena var välbesökta och skolrådsrepresentanterna som närvarat på de olika mötena var
positiva.
6. Information från skolledningen.
a. Allmän information

- Biträdande rektor Lotta har slutat för att gå vidare till uppdrag som rektor på Annelundskolan. Lotta
fortsätter dock arbeta 25% fram till hösten med schemaläggning. Jessica Kroon, lärare i ma/NO, har
rekryterats från Alléskolan i Lomma och kommer att börja 8/8.
- Organisationen, med rekryteringar, inför nästa läsår är klar. Pengar från statlig satsning möjliggör extra 13-lärare och sedan i höstas finns även en extra specialpedagog, Cecilia Ripa, på skolan.
- Nuvarande förskoleklass C kommer att flytta in till B-huset, vilket gör att båda klasserna i åk 1 kommer att
finnas i B-huset.
- Till hösten finns elevunderlag till tre nya förskoleklasser.
- Eleverna i åk 6 har fått ”lycka-till-påse” med frukt, dricka och bulle till nationella proven, vilket blev
uppskattat. Annars brukar de vilja ha med sig fika själva.
- 15/4 var det avstämning för skriftliga omdömen. Analysverktyg är inköpt till Infomentor för intern analys.
- Sju barn i åk 4 som orienterade hamnade på avvägar. Läraren följde inte uppsatt handlingsplan, vilket
gjort att den nu aktualiserats.
- Inga större renoveringsarbeten är planerade för sommaren.
- Ny våg av vandalisering har drabbat skolan.
b. Svarsfrekvensen på Qualis-enkäten var ca 55% i början av vecka 15. Under vecka 17 görs Portalenkäten
i åk 5.
7. Rapporter från skolrådets fokusområden detta år.
a. Utveckling av kommunikationen med föräldrarna (hemsidan)
Förslag har skickats ut till skolrådet, tyvärr har inte många synpunkter kommit in. Målet är att
informationen finns tillgänglig på hemsidan till hösten.
b. Trafikgruppen
Elevrådet arbetar på en text till föräldrarna om trafiksituationen vid hämtning och lämning. Tänk på att
många elever kan cykla till skolan. 18/8 är det föräldramöten för förskoleklasserna, då ska skolrådet
informera de nya föräldrarna om trafiksituationen.
8. Val inför nästa läsår.
a. Thomas Gillerfors väljs om som ordförande för nästa läsår.
b. Sofia Bivrén väljs om som vice ordförande för nästa läsår.
9. Frågor från klasserna och övrigt.
- Vid skoldanser råder precis som annars nötförbud, Skönadalsskolan är en nötfri skola. Tänk på att även
kokos kommer från nötter!
- Fråga om det kan finnas skydd runt kompisgungan, så att inte barn kommer för nära och får den i
huvudet. Då det finns skaderisk även med att ha staket runt gungan är det inte rekommenderat.
- Motorikbana ska anläggas bredvid paviljongen.
- MIK-plan (media- och informationskompetens). Temakväll för eleverna önskas. Diskussion kring
föräldrars ansvar när yngre barn hanterar appar som har 13-årsgräns.
- Önskemål om teman inför nästa år. Förslag:
Förste-kock Tomas
Särskilt stöd
Klassernas värdegrundsarbete
10. Protokollet från centrala skolrådet 16-03-08 finns publicerat. Nästa centrala skolråd är 3/5. Kallelser till
centrala skolråd finns på deras hemsida.

11. Skolrådets mötesdatum hösten 2016: måndag 19/9 och tisdag 15/11, kl 18.30.

