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INBJUDAN
SKOLRÅD, SANDAREDSKOLAN F-6
2017-04-27
Tid och plats Kl. 17.00-18.30
Stora konferensrummet, Sandaredskolan

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande

Anna Laidla 1C
Mariell Larsson 5A, 2B
Carina Bohlin, 6A
Linda Sahlen, 5C, 2B
Jenny Förster Källgren, 2A
Liselott Bergqvist, fsk grön
Daniel Eriksson
Katarina Skaraki, fsk röd, 5B
Lisa Eksell, 4B
Katharina Hemström, 3B
Yvonne Olofsson, fritidspedagog
Karin Jareteg, lärare 3B
Jonas Sahlberg, rector
Peter Bengtsson, biträdande rector

4. Föregående protokoll
5. Övriga frågor

Skolklimatundersökningen, återkoppling – vi gick igenom resultaten av skolklimatundersökningen.
Skolklimatundersökningen kommer att bifogas till ett kommande ”Rektor har ordet”.
Kvarglömda kläder – de kvarglömda kläder som finns kvar står kvar i säckar under vecka 18. De är placerade
intill musiksalen. Därefter skickas allt till Erikshjälpen. Vi skickar kläder till Erikshjälpen 4 gånger/läsår.
Kläder efter väder – barnen har svårt att ta på sig kläder när vädret är sämre. I vissa fall saknas kläder och i
andra fall vill inte barnen ta på sig. Prata med era barn om att ta på sig tillräckligt med kläder.
Verksamhetsplanen 2017 – vi gick igenom skolans tre prioriterade mål och diskuterade dessa. Två av målen
kvarstår sedan föregående Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kommer att publiceras på hemsidan.
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Sandaredskolan F-6
Skolans mål är:
Bibliotekstillgång – det finns barn som upplever att de får gå för lite till skolbiblioteket. Bibliotekspersonalen
menar att vissa bokade tider inte utnyttjas. Skolan ska undersöka vad som kan ligga bakom detta. Skolan köper
tid av skolbibliotekarie så detta är delvis en budgetfråga.
Flickor och pojkar på Sandaredskolan – frågan har återkommit till skolan. Skolans personal svarade på frågan
om hela skolan har som policy att sätta ihop varannan pojke och flicka i olika sammanhang. Skolans personal
arbetar däremot väldigt medvetet för att bryta invanda sociala mönster i deras egna grupper. I vissa fall kan det
vara så att det innebär att man sitter varannan pojke och flicka.
Organisation till hösten, klasser och personal – vi får 60 nya förskoleklassbarn som delas in i fem grupper med
varsin försskollärare. De tre nuvarande förskoleklasserna kommer att göras om till tre helt nya ettor. Detta pga att
två av klasserna inte har fungerat på ett tillfredställande sätt. Blivande 6A och 6C flyttar över till högstadiet där vi
delvis får nya klassrum. Två klassrum i rad in mot skolgården med grupprum emellan.

6. Aktuella pedagogiska frågor

Läxhjälp/studiehjälp – det har blivit mycket bra respons på läxhjälpen. Sedan höstlovet har vi ca 40 elever/dag
på läxhjälpen. Vi har intensivundervisning i två olika former. Våra resurslärare arbetar med intensivundervisning
i Sv och Ma med de elever som under period behöver ta ikapp missad kunskap. Två av våra förstelärare har
intensivundervisning med de yngre barnen som inte riktigt har kommit så långt som vi önskar. Vi erbjuder också
intensivundervisning i Engelska för åk 4 till 6.
Elevens val (handbok), synpunkter – vi presenterar den handbok för elevens val vi har tagit fram.

7. Skolans ekonomi
8. Personalfrågor

Rekrytering inför ht 17 – vi har tack vare vårt goda rykte många sökande på våra tjänster. Vi har rekryterat två
nya lärare till blivande åk 1. Rekrytering till blivande åk 5 blir klar inom kort. Där söker vi en Ma, No och Tk
lärare.

9. Förslags- och förbättringsfrågor

Utvärdering av skolråd 16/17 – vi önskar att representanterna i skolrådet mejlar in sina synpunkter på hur
skolrådet har fungerat under läsåret.
Hemsidan samt Rektorn har ordet – hemsidan kommer att uppdateras så fort Peter och Vera har gått
utbildningen i mitten av maj. Rektor har ordet kommer ut fredagen den 28/4.

Nästa möte:
Nya tider för nästa läsår presenteras i augusti.

Jonas Sahlberg/Rektor Sandaredskolan
Peter Bengtsson/Biträdande rektor Sandaredskolan
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