Protokoll skolrådsmöte 2018-01-25

Skönadalsskolan Konferensrum 18:30
Närvarande: Thomas Gillerfors, Mattias Gustafsson 1A, Emma Tilly-Kroksmark 5B, Anna-Karin Werme FSC,
Sofia Leiding FSA och 3B, Linda Declanius FSC och 1A, Annika Clerselius FSB och 2B, Louise Söderblom
FSB, Venja Sörensen 6C, Linda Ahlman 4C, Sofia Bivrén 5A och 1B, Annette Ekström 2A, Annika Börjesson
4A, Ingela Hurtig 5D och Anna Torkelstam 2B

1. Skolrådets öppnade
Rektor Susanne Haglind och ordförande Thomas Gillerfors hälsar alla
välkomna och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Emma Tilly-Kroksmark.
3. Presentation Skolpsykolog
Skönadalsskolans skolpsykolog Kerstin Heinat berättade om hennes uppgifter
som skolpsykolog på skolan.
4. Information från skolledning
 Skolstarten på skolan upplevs som bra.
 Ht 17 var skolinspektionen på besök för granskning av skolan. Resultat
ligger på skolverkets hemsida.
 Höstens betyg för sexorna ser bra ut, helt i linje med kartläggningen av
klasserna.
 Lärarna går utbildning av lärandematriser. De och övriga peagoger och
resurser har även gått en studiecirkel med ”lågaffektivt bemötande” av
Bo Hejlskov under föregående läsår.

5. Frågor
 Fotbollsplanen - utanför B-huset är för dyr att reperara. Skolan kommer
inte bekosta detta för närvarande.
 Läxpolicy – alla vårdnadshavare har fått ut information angående detta
via mail. Finns även på skolans hemsida. Förskoleklassen innefattar inte
detta. Föräldramötet i årskurs 1 förmedlar vilken läxpolicy som finns på
skolan.
 Läxhjälp – en gång i veckan har barnen möjlighet att delta i läxhjälp.
Tyvärr dålig uppslutning till dessa tillfällen. Ca en vecka i förväg ska du
som vårdnadshavare få reda på vilka läxor som gäller.
 Taket över c-huset – taket ska bort, ställningen ska vara kvar.
 Toalettstädning – en gång per dag städas toaletterna, de toaletter som
har stor belastning städas två gånger per dag.
6. Övrigt till agendan
Nationella prov blir frivilliga på gymnasiet.
Nationella prov i tredje klass delges till föräldrar.
Busstransport – blir inget Jojokort för ungdomarna som går på Tolvåker läsår
18/19 ev blir det till läsår 19/20.
7. Centralt skolråd
Nästa möte 20 mars kl 18-20, var är inte bestämt.
8. Nästa möte
25 april kl 18.30-20.30
9. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet
Vid protokollet
Emma Tilly-Kroksmark

