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Skolan informerar:
Budgeten är i balans. Jobb med nästa läsår pågår.
582 elever idag. Beräknas bli ungefär lika många 7:or till hösten som 9:or idag.
Opalen kommer tillhöra Korsbacka framöver.
Finns plats tack vare två klassrum på ”Höga Annelund”.
Finns en tjänst som ska tillsättas (elevresurs)
Löneavtalet precis klart för lärarna. Lönerevisionen påbörjats. Skillnaderna mellan
kommuner verkar ha minskat.
Nationella prov startade för åk9
Prao för åk 8 lagda i slutet av terminen. (två veckor)
Fotbollsakademin: infodag idag för åk 6. 40 förhandsanmälda. Årets akademi är elever från
kommunen. Pågår diskussion och undersökning kring möjligheter för att starta annan
verksamhet utöver fotboll, annan sport eller något inom kulturområdet, tex dans, körsång,
annan musik, mm. Inga beslut än.
Läsläsning på studieverkstaden används allt mer. Öppet hela dagen. Fungerar väldigt bra.

Inkomna frågor
Drogpolicy och vad gör skolan kring droger. Mats gick igenom vad som görs.
Policyn är genomgången med elever, samarbete med socialtjänsten och polisen. Extern
information/föreläsare planeras, tex fd narkotikaanvändare och polisen. Förhoppningsvis
även för vårdnadshavare. Vanliga droger idag är Tramadol och Cannabis.
Även tobak och alkohol ingår under ”droger”.

Det finns tankar på att anställa en skolvärd/-inna som kan befinna sig i kapprum mm för att
stötta och ”fånga upp” elever som inte är på lektioner, eller hittar på dumheter. Är ganska
mycket personal i rörelse redan idag, men kan bli bättre.
Konsumtion av energidrycker har minskat, men är inte helt borta. Försök har gjorts med
samarbete med butiker som säljer, men med begränsad framgång.
Nytt taxibolag för de som åker taxi. Inga kända ändringar pga detta. Kundtjänst hanterar
frågor kring detta om det finns.

Kommande möten 12/2 och 25/4.

