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Datum

2018-12-17
Marie Alkner, 033 355318
marie.alkner@boras.se

Protokoll Skolråd
Sandhultskolan
Datum
Tid

2018-12-17
Kl 17:30-19:00
Närvarande: Johanna Armå (elevombudsman), Henrik Wiking
(lärare), Caroline Adler (lärare), Marie Alkner (rektor), Linda
Torstensson (åk 2,3), Daniella Dahlgren (åk 3,4), Jenny Polbäck
(åk 5), Mikael Flinck (åk 1,3), Anna Stedt (åk 3,6)

1.

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar

2.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

3.

Information av Borås Stads Elevombud

Elevombudet är en ny tjänst i Borås stad och innehas av Johanna Armå.
Tjänsten är skapad utifrån ett politiskt initiativ och riktar sig till vårdnadshavare
och elever rörande skolfrågor. Elevombudet finns till hands för rådfrågning och
ledsagning. Det kan exempelvis röra sig om vilka rättigheter/skyldigheter man
har som elev och vårdnadshavare.
Om du vill ha kontakt med Johanna kan du nå henne via Borås stads hemsida,
www.boras.se och om du är intresserad av att läsa vidare om tjänsten så finns
det material att hämta hos rektor.
4.

Hey Code!

Från och med denna termin ligger programmering med som kunskapskrav i
ämnena matematik och teknik. Hey Code! är ett mångsidigt program som
bygger på blockprogrammering. Målsättningen är att eleverna skall få en
förståelse för hur programmering fungerar och kunna se samband mellan koder
och mönster. Hey Code! används främst av elever i åk 4 - 6. Man arbetar med
programmering även i de lägre åldrarna men fokuserar mer på det analogiska
och fysiska. Lågstadiet har även haft besök av Navet och arbetat med
programmering i form av ”bee-bot” och ”blue-boot”. Dessa verktyg finns på
Sandaredskolan och ett samarbete mellan skolorna kommer att finnas så att
Sandhultskolan kan få ta del av dessa.

Grundskoleförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Grundskoleförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad
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Skolans regler

Frågan angående om eleverna ska ha tillgång till sin mobiltelefon i skolan vill vi
lyfta igen då tanken är att vårdnadshavare, elever och pedagoger för att få en
bra överblick på hur man tänker i frågan. Skolan återkommer i frågan.
Angående trafiksäkerheten runt skolan så har skolan lyft denna fråga med
Polisen. Detta kommer att lyftas till högre instanser då detta är en problematik
som finns på fler skolor i Borås stad.

6.

Fritids

Nallen Stacey åker jorden runt.
Projektet startade under hösten på fritids och barnen valde att döpa nallen till
Stacey. Det skickas ett meddelande från varje nytt ställe som hon besöker och
för tillfället är hon i Hong-Kong med destination Tasmanien och på varje nytt
ställe som hon besöker skickas ett meddelande till fritids.
Barnen tycker att det är spännande att se vart Stacey är på väg och var hon
befinner sig, detta ger mycket omvärldskunskaper. Om ni vill följa Staceys resa
hemifrån kan ni gå in på följande sida: http://nallenstacey.blogspot.com
Nu har ytterligare en nalle begett sig ut på en resa och denna gånge handlar det
mer om olika yrken. Det ska bli spännande att följa även denna resa.
Fritidsverksamheten är kvalitetssäkrad och man arbetar med
fritidsverksamhetens kunskapskrav. Det är en sammansvetsad personalgrupp
som arbetar med att synliggöra det man gör tillsammans med eleverna.
Skolan har börjat använda sig fullt ut av Tempus (nuddning), vilket har
genererat betydligt mer tid med eleverna.
7.

Nationella prov

De muntliga delarna i de nationella proven har genomförts i åk 6.
De skriftliga delarna för åk 6 samt de nationella proven för åk 3 kommer att
genomföras under vårterminen. Ingen ledighet kommer godkännas när
nationella prov ska genomföras.
Åk 3
Matematik

11 mars-17 maj (vecka 11-20)

Svenska, svenska som andra språk
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Datum

Sida

2018-12-17

3(3)

Åk 6
Svenska, svenska som andra språk

tisdag 5 februari, torsdag 7 februari

Engelska

måndag 8 april, onsdag 10/4

Matematik

8.

måndag 6 maj, onsdag 8 maj

Övriga frågor

Inköp av nytt material: En låda med hjälpmedel för koncentration och kommer
att delas ut i alla klasser.
Frågan om att spola isbanan kommer upp. Föräldrarepresentanterna ombedes
att fråga i sina klasser om föräldrar kan hjälpa till. Vaktmästaren kan spola en
gång om dagen, på morgonen. Men det behövs hjälp på kväll och helger.
Skapande skola. Skärhamn med åk 4 - 6 till akvarellmuseet.

