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Närvarande:
Susanne Haglind, rektor
Charlotta Nilsson Lilius, biträdande rektor
Thomas Gillerfors, Fsk A
Sofia Bivrén, 1A
Emma Tilly Kroksmark, 1B
Ammi Lindgren, 1C
Maria Mårtensson, 1D
Jonna Myrebris, 2C
Jessica Bohm, 2C
Sara Eichenauer, 3A
Charlotte Hartelius Klaar, 3B
Nilla Olsson, 4A
Elisabeth Holgersson, 4C
Sofia Westin5A
Stefan Billqvist, 6B

1. Inledning
Ordförande Charlotte Hartelius Klaar hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Jonna Myrebris valdes till sekreterare.
3. Information från skolledningen
IT-pedagog Tommy Presits från Rinnebäckskolan inleder med en presentation av Kävlinge
Kommuns digitala satsning på dator/läsplattor för alla elever i år 1-9. 20 miljoner kronor
ska satsas under 2014, 2015 och 2016. Preliminärt börjar utrullningen av ca 160 iPads till
Skönadalsskolan under vårterminen. Satsningen gäller F-9, men Skönadalsskolan har
sedan tidigare fyra iPads i vardera fsk-klass, totalt 71 st på hela skolan.
Samtliga pedagoger på Skönadalsskolan har iPads och går under våren 5 halvdagars
utbildning i LIN-Educations regi.
Anette Kärne berättar därefter om hur hon arbetar med iPads i klass 2B. I klassen har de
12 iPads på 24 elever. Tips på bra appar
Writereader
Book creator
Story patch
Bugs and buttons
Bugs and numbers
Bugs and bubbles
Bridge constructor
Human body
NOMP ( matematik)

Numbers pieces

Tina Linderoth berättade om hur de arbetar med iPads i förskoleklass och beskrev bl.a.
de stora möjligheterna till individualisering och att möta det enskilda barnets intresse
just i stunden.
Tips på appar:
Räkneråttan
Pop ABC
Fun english
Bornholmslek
Uppfinningar
Math museum
Djurkorsord
Puzzle app
Math town
Train conduct
Connect the...
Zoooly affären
Kalle kunskap
Parama 1

Tina upplever inte att något barn väljer bort leken till förmån för iPads.
Några frågor från föräldrar kring iPads lyftes.
Vikten av att tänka på ergonomin vid användande av iPads togs upp.
Netscan var på skolan för två år och informerade både elever, personal och föräldrar om
"faror på nätet". Denna information borde kanske ges inom några år igen?
4. Skolrådets fokusområden läsåret 2013/2014
Inga direkta önskemål framkom kring vilka huvudfrågor man vill diskutera framöver.
Kanske hur man arbetar med likvärdigheten inom skolan och information om hur arbetet
med iPads fortlöper.
Susanne berättar kort om hur ledningen tänker kring likvärdighet på skolan,
kompetensutveckling i förhållande till det och hur de på skolan arbetar för att främja
likvärdighet.
Skolan kommer att arbeta vidare med språket utifrån värdegrunden.
Det fördes en dialog kring hur föräldramöten kan läggas upp framöver. På hösten vill
skolan hålla i det "traditionellt" som vanligt och vi funderar till nästa möte om
Skönadalsskolan tillsammans med skolrådet fr.o.m. våren -15, kör tematiska möten för
resp. årskurs (+ kort vanligt f-möte) Vi ska även fundera på förslag till temaområden till
nästa möte.

5. Information centralt skolråd 18 september
Kort info från det centrala skolrådet. Kommande möten är den 4/2 och 2/4.
6. Övriga frågor
En förälder tar upp frågan om att maten som serveras (enligt matsedeln) tar slut.
Detta händer ca 2 ggr i månaden, då populära rätter serveras. Skolan har olika
strategier för att hantera detta och letar nya. Ett bekymmer är att 15 kg mat i snitt
slängs per dag. Susanne tar frågan med sig. Vi återkommer till denna fråga på
kommande möte.
Skolan fortsätter med samma skolfotograf till nästa läsår, då vi var positiva till detta
läsårs (13/14) foto.
Längdhoppsgrop är beställd och ska vara färdigställd till våren.

Vid protokollet
Jonna Myrebris

