Protokoll skolrådsmöte 2017-11-29

Skönadalsskolan Konferensrum 18:30
Närvarande: Mattias Gustavsson 1A, Sofia Bivrén 1B och 5A, Emma Tilly-Kroksmark 5B, Elisabeth
Holgersson 6B, Sofia Leiding FSA och 3b, Ina Janekrantz 3A och1B, Anette Ekström 2A, Annika Clerselius
FSB och 2b, Venja Sörensen 6C, Louise Söderblom FSB, Martin Heribertsson 4B, Anna Torkelstam 2B,
Linda Ahlman 4C, Annika Börjesson 4A och Anna-Karin Werme FSC

1. Skolrådets öppnande
Rektor Susanne Haglind och ordförande Thomas Gillerfors hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Elisabeth Holgersson.
3. Presentation Elevhälsan
Presentationen hålls av Linda Jensen, skolsköterska, och Janet Assarsson, skolkurator.
För elever i skolan ska det finnas Elevhälsa vilket innebär tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsoteamet (EHT) på Skönadalsskolan leds av Susanne Haglind, dessutom ingår:
 Skolsköterska Linda Jensen
 Skolpsykolog Kerstin Hejnat
 Skolkurator Janet Assarsson
 Specialpedagog Lena Hörnfeldt
EHT träffas varannan torsdag kring elev- och klassärenden. En gång i månaden träffas EHT kring det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet.
Uppdrag till skolsköterska och kurator kan initieras av EHT, elever, föräldrar, andra instanser t ex BUP och
socialtjänst. De arbetar under sekretess och har anmälningsplikt.
Skolsköterskan är på plats måndag till torsdag 7.30-16.00. I uppdraget ingår:
 Kostnadsfri och frivillig skolhälsovård
 Arbete direkt med eleven och/eller familjen
 Arbete förebyggande och hälsofrämjande







Följa elevens utveckling
Sunda levnadsvanor
Skolläkarmottagning
Samverkan med sjukvården
Öppen mottagning

Insats på individnivå
 Förskoleklass: hälsosamtal, introduktion SHV
 Åk 1: Kontroll elever
 Åk 2: Hälsobesök, vaccination
 Åk 3: Kontroll elever
 Åk 4: Hälsobesök
 Åk 5: Kontroll elever
 Åk 6: Kontroll elever, vaccination
Skolkurator är på plats måndag, onsdag, torsdag och fredag förmiddag.
 Hälsofrämjande och förebyggande insatser
 Arbete med elever i grupp/klass
 Stödsamtal med enskild elev (föräldrar)
 Flerpartssamtal elev, föräldrar, lärare
 Social utredning, mottagande till grundsärskola
 Konsultation till skolpersonal
 Krishantering
 Samverkan – skola, socialtjänst, BUP, habilitering eller andra insatser
 Ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan
Samtalen hos kuratorn kan t ex handla om:
 Trivsel i skolan
 Kamratrelationer
 Konflikter
 Sociala medier
 Puberteten
 Stress och oro
 Mående
 Skilsmässa/separation
 Hemsituation
 Kris t ex anhörigs dödsfall
 Råd och stöd
Tillsammans träffar skolsköterska och kurator eleverna i halvklass.
 Må bra lektion (stress, mat, träning) åk 2
 Förpubertetssnack (mens och hygien) åk 4
 Stresshantering (stress, återhämtning, motion, sömn, skärmtid, prestation) åk 5
 Pubertetssnack åk 6
 Riktade insatser i grupp t ex kring sociala medier och kamratrelationer
Skolläkare finns på plats två till tre gånger per termin, träffar elever vid behov.
Kuratorn tipsar om en bra utbildning för föräldrar i Aktivt Föräldraskap (Active Parenting). Både elev, lärare, förälder
och EHT kan ta kontakt med kurator.

Det har framkommit i undersökningar att barn känner sig, generellt sett, stressade i Kävlinge kommun. Detta beror bl
a på stress kring betyg, prestationskrav (från skola, föräldrar och egna), för många aktiviteter, känsla av att inte hinna
med allt. Det är viktigt att återhämta sig, våga be om hjälp och att sova. Barn/ungdomar i F-6 behöver sova 10-12
timmar och ska helst vara utan skärm 2 timmar innan läggning.
När det gäller läxor och hur mycket tid som ska läggas på det hänvisas till skolans läxpolicy och läxhjälp. Det går
också att läsa mer om den centrala elevhälsan på hemsidan.
4. Information från skolledningen
 Årets skolbibliotek 2017 – vi har på kommunnivå vunnit detta pris och tävlade bl a mot Linköping och Lund.
Priset delades ut av Gustav Fridolin i Stockholm till alla skolbibliotek i Kävlinge kommun.
 Skolinspektion – Skönadalsskolan och Ljungenskolan blev utvalda till denna kvalitetsgranskning. Inspektionen
har genomförts i klassrum samt genom intervjuer med elever och lärare för att se om det finns samsyn.
Inspektionen tittar på hur man jobbar med pedagogiskt ledarskap och lärande. Skolinspektionen ska jobba
stödjande så inspektionerna blir regelbundna framöver.
 Lärandematriser – detta diskuterades på det centrala skolrådet och det kommer att göras en kommunal
satsning kring detta. Vissa lärare har redan börjat arbeta med detta och vi ska fortsätta arbetet framöver.
Lärandematriser innebär att eleven ska veta vad hen behöver göra och kunna.
 Programmering – från och med augusti 2018 ska detta finnas med på schemat. Vi köper in utbildning för
lärarna under våren.
 Ny lekställning kommer att byggas på skolgården.
5. Frågor från klasserna
 Fråga kring skolans ledighetspolicy – vi förhåller oss till skollagen och har höga kunskapskrav på oss.
Skönadalsskolan har inte nolltolerans mot ledighet men ber att föräldrarna ska fundera igenom om det finns
synnerliga skäl för ledigheten och inte lägga in extra lov under terminerna.
 Städning – varför på dagtid? Oavsett när det städas blir det smutsigt igen och skolan har ett avtal på
dagstädning.
 Ytterdörr vid 3A är låst – dörren låses eftersom barnen har sina Ipads i väskan och där finns ingen tillsyn. På
grund av skolskjutningar vill man inte låsa alla dörrar men vissa måste låsas.
 Kan något göras åt fotbollsplanen utanför B – kan inte svara på det nu, finns många saker att göra i utemiljön
och har ingen lösning men kan lyfta frågan med KKB.
 Trafikgruppen jobbar vidare tillsammans med kommunen gällande trafiksituationen. Frågorna kring
belysning, backande lastbilar samt ev vändzon skickas vidare.
6. Fotografering
Återkopplingen från årets fotografering är att de flest är nöjda och vi har nu skrivit ett avtal på ytterligare två år med
samma fotograf. Möjlighet till familjefoto efter skoltid med föranmälan kan diskuteras till nästa år.
7. Nästa möte
Förslag på ämnen till kommande skolråd är lärandematriser, programmering, Active Parenting.
Vårens skolrådsmöten är torsdagen 25/1 kl 18.30 samt onsdagen 25/4 kl 18.30.
8. Mötes avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Elisabeth Holgersson

