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Närvarande:
Susanne Haglind, rektor
Charlotta Nilsson Lilius, biträdande rektor
Thomas Gillerfors, Fsk A
Martin Heribertsson, Fsk B
Sofia Bivrén, 1A
Åsa Brandt, 1C
Maria Mårtensson, 1D
Gisela Sjödahl, 2B+5A
Jessica Bohm, 2C
Sara Eichenauer, 3A
Charlotte Hartelius Klaar, 3B
Anna Wenemark, 3C
Pernilla Ademar, 4B
Eva Ödell, 4C
Marita Boström, 5B
Stefan Billqvist, 6B

1. Inledning och presentation
Ordförande Charlotte Hartelius Klaar hälsade alla välkomna.
Alla fick göra en kort presentation av sig själva och sina förväntningar.
2. Val av sekreterare
Pernilla Ademar valdes till sekreterare.
3. Information från skolledningen
Susanne inledde med att berätta om det reformarbete som startade förra året med syfte att införa
åldershomogena klasser. Samtliga klasser är nu åldershomogena och barnen verkar trivas väldigt
bra och all personal är nöjda.
3a. Våra prioriterade mål och arbetet under läsåret 13/14
-

-

-

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande inom ramen för deras lärande i klassrummet.
Detta ska ske genom en tydlig kommunikation kring mål, formativ bedömning och pedagogisk
planering. Utöver ovanstående ska elevernas möjligheter till delaktighet kring verksamheten på
fritidshemmen och i förskoleklass utvecklas vidare.
Utveckla skolans kunskaper kring entreprenörskap genom exempelvis samarbete med Malmö
Högskola. Alla klasser ska under året ha mött begreppet entreprenörskap inom ramen för minst
ett område.
Fördjupa skolans arbete med vår gemensamma värdegrund. Detta gör vi genom att ha fokus på
språkbruket.
Tala, läsa och skriva inom svenskan är ett fokusområde. Vi arbetar genom att inför Läsgaranti,
följa upp elevernas kunskaper med Nya språket lyfter mm.

3b. Framtidens skola
Framtidens skola är ett utvecklingsprojekt som syftar till att Kävlinge kommun inom 5 år ska vara
bland de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL:s ranking. Det senaste året har Kävlinge gått från
plats 97 till 34.
Mer information om projektet finns här:
http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/grundskola/framtidensskola.4.4d637ab813f373356de2
2a2.html
Rapporten om ”Framtiden skola” finns att läsa här:
http://www.kavlinge.se/download/18.18214b0d140c4bc7c2139c1/1379602336126/Rapport+Fram
tidens+skola+2013.pdf

4. Skolrådets organisation läsåret 2013/2014
a. Kort information om hur skolrådet har arbetat tidigare.
Skolrådet har två möten på hösten och två på våren. De mötesdeltagare som varit med
tidigare upplevde att arbetsgrupperna tidigare hade haft framgång att i sitt arbeta att
förbättra såväl skolmat som trafiksituation.
b. Hur arbetar vi det här läsåret? Vilka huvudfrågor vill vi fokusera på?
Projektet ”Trygga barn” nämndes, vilket innebär att föräldrar finns omkring skolområdet
när det är disco på fritidsgården.
Vi diskuterade att t ex slå ett slag för föräldrabesök i skolan.
Vid nästa möte kommer vi att diskutera mer vilka huvudfrågor vi vill fokusera på.
5. Information centralt skolråd 18 september
Barbro Börjesson från kommuns bildningskansli gick igenom framtidens skola.
Man diskuterade att höga förväntningar på eleverna leder till högre betyg.
Det framfördes önskemål om att kursen ”Active parenting” (en kurs för föräldrar som Kävlinge
kommun erbjuder) ska erbjudas även för tonårsföräldrar.
6. Övriga frågor
a. Utemiljö för friidrott
Kommunen kommer att förbättra utemiljön för skolorna de närmaste åren, men osäkert
när det blir Skönadalsskolans tur.
Susanne kommer att undersöka vad det skulle kosta att renovera den befintliga
längdhoppsgropen.
7. Förslag på datum för nästa skolrådsmöte
Preliminärt datum är 2:a december.

Vid protokollet
Pernilla Ademar

