Sandaredskolan F-6
Sandared 2016-09-24

Anteckningar
SKOLRÅD, SANDAREDSKOLAN F-6
2016-12-01
Tid och plats Kl. 17.00-18.30
Stora konferensrummet, Sandaredskolan

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

Anna Laidla, 1C
Ken Lijenby, 3B
Jenny Förster Källgren, 2A
Yvonne Olofsson, fritidspedagog
Linda Sallén, 2B & 5C
Liselott Bergkvist, Fsk Grön
Katarina Skaraki, Fsk röd & 5B
Dan Gyllenberg, 4B, 6A
Peter Bengtsson, biträdande rektor
Jonas Sahlberg, rektor

4. Föregående protokoll

Organisation – skolförvaltningens organisation har förändrats något sedan informationen på senaste mötet.
Skolorna har delats in i fyra områden istället för två. Detta innebär att Hayne Hedin inte blir områdeschef för
Sandaredskolornas område. Det blir istället Håkan Ahnving, som närmast kommer från ett uppdrags som
Områdeschef för förskolan. Skolorna som ingår i vårt område är de båda högstadieskolorna Sandgärd och Fristad
samt de låg och mellanstadieskolor som normalt skickar sina elever vidare till dessa skolor.
Pojkar och flickor – upplevelsen från personalen stämmer inte överrens med förälders perspektiv. Personalen har
diskuterat frågan på APT och arbetslagsmöten sedan senaste mötet.
Parkeringssituationen – skolan har haft möte med vägföreningen och tekniska förvaltningen. Tekniska
förvaltningen har tagit på sig uppdraget att ta fram ritningar på hur man skulle kunna lösa trafik- och
parkeringssituationen runt skolan. Skolrådet hade förslag på lösningar som kunde förbättra till viss del medan
Tekniska förvaltningens arbete pågår. Skolor skickar dessa synpunkter vidare till vägföreningen och Tekniska
förvaltningen.

5. Övriga frågor
Trivselenkät 2016 – skolan genomför varje höst en trivselenkät och en trygghetsvandring. Genomgång
av resultaten i trivselenkäten. Skolan gör en analys av enkäterna och använder trygghetsvandringen för att
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hitta förklaringar till resultaten. Resultaten ligger till grund för förebyggande aktiviteter i
likabehandlingsplanen.

Lekboden på skolgården – upprustning av boden och skolgården genomfördes under sommaren. Nytt material
köptes också in. Tanken var att jobba med organiserade rastaktiviteter men skolan blev tvungen att omprioritera
personalen till andra uppdrag. Målet kvarstår att arbeta med organiserade rastaktiviteter när skolan har möjlighet
att fördela personal till uppdraget.
Genomgångsklassrum 2C – representanten som har tagit upp frågan ej närvarande. Oklart vad som ligger
bakom. Skolan undersöker med klassläraren om hon vet vad som ligger bakom.
Torkskåp, vån 2 – det saknas torkskåp på övervåningen. Är det möjligt och tillåtet att genomföra? Skolan
undersöker.
Vått och smutsigt i trappan till vån 2 – tvåorna sköter detta på ett bra sätt men femmorna sköter inte detta
lika bra. Städpersonalen har pratat med klasserna och vi hoppas på att detta hjälpa.
Skolsköterskan – är på Sandaredskolan mån fm, tis, ons och fre. Gunilla är också på Sandhultskolan på tors.
Utöver detta är Gunilla facklig representant vilket.
Mat – flera gånger denna termin har maten tagit slut enligt eleverna. Dessa frågor är bra att ta med matrådet.
Kommunikation hemmet och skolan – bordläggs till kommande möte.

6. Aktuella pedagogiska frågor

Läxhjälp/studiehjälp – fungerar mycket bra efter en startsträcka. Många elever kommer varje vecka. Detta
projekt genomförs med statliga medel. Vi vet ännu inte om satsningen förlängs. Skolan förlänger personalen som
jobbar med detta februari ut och hoppas att vi har besked om statens satsning innan dess.
Elevens val, synpunkter – bordläggs till kommande möte

7. Skolans ekonomi
8. Personalfrågor

Läget på skolan – Maria Landergren slutar vilket även Helen Hartford gör. Rekrytering pågår.

9. Förslags- och förbättringsfrågor

Hemsidan samt Rektorn har ordet – hör av er om ni har någon information som ni önskar finnas med i
dessa forum.

Nästa möte: 27 februari 2017

Hjärtligt välkomna!
Jonas Sahlberg
Rektor Sandaredskolan
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