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INBJUDAN
SKOLRÅD, SANDAREDSKOLAN F-6
2017-02-27
Tid och plats Kl. 17.00-18.30
Stora konferensrummet, Sandaredskolan

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

Jenny Förster Källgren, 2A
Nina Glebe1C, 4A
Lotta Falk, 1A, 5C
Jessika Rosengren, 6B
Anna Laidla, 1C
Johanna Grapengiesser, fsk Blå, 5A
Janne Liess, 3B
Liselott Berggqvist, Fsk Grön
Linda Sahlen, 5C och 2B
Anna Davidsson, 1B och 5C
Elisabeth Hultgren, klasslärare 5B
Karin Jareteg, klasslärare 3B
Peter Bengtsson, biträdande rektor
Jonas Sahlberg, rektor

4. Föregående protokoll
5. Övriga frågor

Likabehandlingsplanen 2017 – ledningen presenterade Likabehandlingsplanen. Den kommer inom kort att
skickas ut till samtliga vårdnadshavare. Så småningom publiceras den på hemsidan.
Verksamhetsplanen 2017 – bordläggs till nästa möte.
Kommunikation hemmet och skolan – bordläggs till nästa möte.
Hur får vi personalen att stanna på Sandaredskolan (från föräldrar)? – Vad gör skolan för att få personalen att
stanna. Ledningen arbetar mycket med de mjuka värdena. Alla ska känna att de har förtroende från ledningen.
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Vi arbetar mycket med arbetsmiljö och arbetsbelastning. Vi försöker hitta lösningar när personalen upplever att
det är mycket.
Uppföljning klasstelefoner (föräldrafråga)- används dessa? Föräldrarna vill ha mer info om telefonnummer och
vilka nummer som ska användas till vad. Frånvaro anmäls helst på Dexter.
Representanter till olika råd, hur välj dessa ut (föräldrafråga)? Lärarna frågar vilka som vill vara med, sedan
lottar lärarna. De som inte har varit tidigare får uppdraget. Lärarna bokför vem som har varit. Missar kan ske
när man byter klasslärare. Skolan är på väg att ta fram nya övergångsplaner mellan fsk-skola och åk 3 till åk 4.
Vi tar med denna fråga i dessa övergångsplaner.
Torkskåp (föräldrafråga) – fler torkskåp behövs. Skolan undersöker frågan ytterligare en gång och ser om det
finns möjlighet på nedervåningen. Detta så att även äldre elever kan hänga in sina blöta kläder.
Skolbibliotekets tider (föräldrafråga) – lärarna får boka in på ett schema (som biblioteket tillhandahåller) när
man vill gå till biblioteket. Tillgången till biblioteket är begränsad. Vår bibliotekarie kan tillhandahålla
bokpaket mm.
Situationen vid bussparkeringen (föräldrafråga) – som tidigare meddelat jobbas det vidare med frågan. Ritningar
på en ny personalparkering och besöksparkering.

6. Aktuella pedagogiska frågor

Läxhjälp/studiehjälp – bordläggs till nästa möte. Mer info i Rektor har ordet.
Elevens val, synpunkter – bordläggs till nästa möte.

7. Skolans ekonomi
8. Personalfrågor

Hur är läget på skolan? – läget är bra.
Skolklimatundersökningen 2017 – mer info i rektor har ordet.

9. Förslags- och förbättringsfrågor
Hemsidan samt Rektorn har ordet

Nästa möte: 27 april 2017

Hjärtligt välkomna!
Jonas Sahlberg/Rektor Sandaredskolan
Peter Bengtsson/Biträdande rektor Sandaredskolan
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