Protokoll från möte i Föräldrarådet på Dalsjöskolan åk 4-9 2017-11-27
Närvarande:
Klass

Representant, närvarande

Representant, frånvarande

4A
4B
4B
4C
5A
5B
5B
6A
6B
7A
7B
7C
7D
7E
7F
8A
8B
8C
8D
8E
8E
8F
9A
9A
9B
9C
9D
9E

Kristian Erlén (istf. Jenny)
Marie Axelsson
Marie Ström
Adrian Bud
Maria Å. Hognert
Niklas Johansson
Sarah Hjert
Märta Jansson
Katri Ståhl
Magnus Hallqvist

Linda Larsson

Maria Ghaoui, Mattias Kruusval

Marlene Andersson
Sofi Olsson, Caroline Settergren

Laila Nordbakk
Helene Bulow

Claes Wikander

Märta Jansson
Sara Kvist

Mattias Kruusval
Angelina Edenvik

Susanne Eriksson
Susanna Bengtsson
Elisabeth Smedberg
Synnöve Thorstensson
Magnus Hallqvist

Lotta Svensson, Annelie Frogstedt
Anna Bjuvemyr
Christina Danielsson

Maria Benjaminson Fransson

Bengt Norell
Emma Olsson

Maria Persson rektor
1.
2.
3.
4.
5.

Maria öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Närvarolista skickas runt.
Presentation av alla närvarande.
Elisabeth Smedberg valdes till mötessekreterare.
Dagordningen kom ut sent vilket beklagas.

10. Helena Millberg från familjeomsorgen IFO (barn och unga, jobbar för utförarsidan som
verkställer socialsekreterarnas beslut). Här ingår Fältgruppen där det idag är 4 personer som
arbetar (skall bli 6 personer) samt Stödcentrum där unga brottsoffer kan få hjälp och stöd, finns
även en medlingstjänst här. Unga personer som blivit utsatta för brott kan få hjälp av kuratorer
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och andra med bl.a. att få förklarat för sig hur straff och annat fungerar, man kan få någon som
går med vid rättegångar och stöttar och förklarar.
Se Helenas presentation som bilaga till protokollet.
6. Föregående mötes protokoll
- Ny skolsköterska som arbetar deltid har börjat, dock ingen specialpedagog fortfarande,
däremot 2 kuratorer på 50 % vardera, en i januari och en i augusti (de delar en tjänst på
mellan- och högstadiet).
– Vuxenvandring Toarp söker någon som vill hålla i det och sköta administrationen av
Facebook sidan, annars är risken stor att gruppen kommer att läggas på is tillsvidare.
– Läxhjälpen på skolan fungerar bra, men få elever från högstadiet.
– Ang. skolskjuts och att ngn från berörd part skulle komma, ingen inbjuden – får följas upp
till våren.
– Alla elever skall ha omdömen inlagda i Dexter v. 45 för alla ämnen.
7. Läget på skolan
Det är lugnt, men en del konflikter finns. Finns misstanke om droger på skolan och de elever
som berörs försöker man ringa in. Föräldrar till dessa ungdomar kontaktas omgående, både
när skolan har misstanke om detta och när man vet säkert. Lärarna skall vara informerade
om vad man skall vara uppmärksamma på då det gäller detta.
Finns en viss oro på mellanstadiet, hälsosamtal kommer att genomföras i åk 4 och 5
tillsamman med skolsköterskan.
Speciallärare är troligtvis på väg att anställas och kommer då att finnas på plats i
januari/februari.
9. Personal
Det är ingen som slutat av lärarkåren just nu, men följande lärare/pedagoger är på väg in:
Mattelärare
1-2 pers.
Speciallärare
1 pers. troligtvis på gång in.
SO-lärare
1 pers. nyutbildad.
Åk 4 klasslärare
Annonseras igen, John fortsätter ytterligare ett tag.
Delad tjänst
Jennifer som är färdig lärare i juni är 3 dagar på högstadiet och 2 dagar
på mellanstadiet/vecka.
8. Matematik
Det finns 5 mattelärare på skolan i dagsläget.
Alla 7, 8 och 9:e klasser har haft prov (samma inom hela årskursen oavsett lärare). Generellt
låga resultat, oavsett om man haft nya ”oerfarna” lärare eller en ”gammal” van … Alla skall få
göra om ett nytt prov för att se om det föregående var för svårt.
Samtliga lärare har haft möte med Maria där problemen inom matematiken diskuterades.
En slutsats som lärarna kommit fram till är att matte och svenska måste automatiseras, alltså
”tragglas” och räknas/läsas/skrivas mycket och ofta – det finns inga genvägar!!
Ungdomarna behöver mycket stöd med matten hemma enligt en av föräldrarna, vilket
många gånger kan vara svårt då man inte kan dagens matematik hemma.
Intensivmatten med Kerstin Green finns fortfarande med den är ju mest för de med speciella
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behov.
- ”Dåliga” resultat måste återkopplas till skolorna där eleverna kommer ifrån tidigt!
– Innan eleverna kommer från kransskolorna görs tester inför 7:an vad gäller, matte, svenska
och engelska för att veta i vilken nivå de ligger.
– Det är 1-2 behöriga lärare på väg in, vill även behålla de andra för att ha dem som
stödlärare.
– Se till att använda mentorstiden och elevens val tiden till matte.
– Enligt Borås Stads plan så skall tiden för matte ökas och då är det ju än viktigare att
eleverna är med på banan.
11. Porträttbild och Gruppfoton
- Avtalet för fotografering skrivs om 2018 och beslut tas om att vi bara kommer att ta
klassfoton, bilder på elevråd och lärare fortsättningsvis. Alltså slopas porträttbilderna.
12. Krakow
- Bra och givande resor, utvärderas och lämnar synpunkter till Borås Stad.
13. Övriga frågor
- Beröm från Helen Bylow att det varit ett mycket bra möte, där det oavsett om alla inte har
samma åsikter har kunnat diskuteras och lösas på ett bra sätt. Tycker att protokollen är bra
och att det är bra att personliga spörsmål inte läggs ut.
– Finns ett läx-och provschema på PingPong, där alla läxor och prov skall läggas ut men tyvärr
gör inte alla lärare/mentorer detta ännu …
Max 2 prov/vecka får eleverna ha. Detta är en chefsstyrningsfråga och Maria har presenterat
detta på ATP:n och gått igenom vad som är skillnaden på läxa, läxförhör, prov (ett
bedömningsunderlag). Tyvärr fungerar det inte i alla ämnen men Maria tar upp det på ATP:n
på torsdag igen.
Förslag att göra en miniminivå som gäller för alla, sen får var och en gärna göra mer som
lärare/mentor.
Läxorna måste frågas om och följas upp på lektionerna, alla lärare/mentor bör göra
någotsånär likadant vilket gör att eleverna lär sig och vet att det följs upp och efterfrågas.
Nyckeln till kunskap är delaktighet och motivation!
– Diskussion om hur/vad eleverna skall göra om något?! händer på skolan togs upp. Vart skall
de gå, vem skall kontaktas? Vi bestämde att kolla på hemsidan och även prata med Susanne
Mandrén och Eva Janson i frågan för att höra vad de säger/vet.
– Ang. Industrinatta så har det kommit in lite synpunkter om en busschaufför som inte kunde
passa tider och även inte var så trevlig. Även synpunkt på att texten var dåligt formulerad i
inbjudan för eleverna (årets elever ”straffades” för att eleverna 2016 skräpade ner på Åhaga
och därav fick 2017 års elever inget att äta på Åhaga, dock fick de mackor under
eftermiddagen vid ett av sina företagsbesök). Tråkigt med den typen av signaler till elever
som inget gjort.
– Diskussion togs om det samhällsklimat som vi verkar ha fått och måste reagera på. Ett
exempel är de 3 killar (en 16-åring och två 17-åringar) som utsatt ett antal Boråsare för
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personrån/överfall och skenavrättningar under augusti/september 2017. Vi som föräldrar
vårdnadshavare måste se till att våra barn har en TRYGGHET och en TILLIT till oss som vuxna
och vi måste vara NÄRVARANDE för våra barn/ungdomar, när sånt här händer som hänt dessa
killar så är det (för) sent att reagera, troligtvis.
– Det finns en oro från föräldrar på mellanstadiet ang. attityd och problem i en 5:e klass. Finns
elever som upprepat kommer försent, det är problem på slöjdlektionerna. Det är rörigt och
oroligt i klassen, där det är 2 grupper. 1 lärare är sjuk och det är/blir då en hög belastning på
den lärare som är kvar.
Det behöver sättas ramar och man behöver få en struktur i klassen. Ev. skulle specialpedagog
kunna hjälpa till, Maria säger att det ansökts om hjälp. Kommer att hållas kontinuerliga träffar
under våren.
Nästkommande möten;
Tisdagen den 20/2-18 kl. 17:30–19:00 i Dalsjöskolans matsal.
Tisdagen den 15/5-18 kl. 17:30–19:00 i Dalsjöskolans matsal.

14. Mötet avslutas
Maria tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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