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1.

Genomgång av föregående /minnesanteckningar

Linda Rogberg gick igenom föregående mötes protokoll.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkänndes.
3. Fritidsverksamhet och skola
På gång i verksamheten:
Lisbeth P berättade om fritids verksamhet, tipspromenader, frågesporter mm
för att stimulera barnen i fritidshemsverksamheten. Fritidshemmen har en egen
bok med mål för verksamheten som sträcker sig från förskoleklass fram till de
slutar fritids. Denna används nu i alla förskoleklasser samt i år 1.
Sara berättade om skolans rörelsemål. Under läsåret arbetar vi extra med rörelse
och det minst tre dagar i veckan har de extra rörelse på skoltid utöver idrotten.
Eleverna har en rörelsedagbok. Det är frivilligt att fylla i den och den syftar till
att inspirera.
År 5 har Lucia i år.
År 3 ansvarar för årets Ljuståg.
Friluftsdag är planerad 3-6
År 6 har NP under hösten. Under våren är det dags för år 3 samt år 6.
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Alla skolor i Borås ska ha en egen vision. Vi har fått synpunkter från er
föräldrar och tillsammans med elever och personal arbetar vi vidare.
Vecka 49 är det Världens mat vecka. Varje dag ansvarar ett år för att skapa
något runt landet vars mat det serveras. Detta är en önskevecka som eleverna
arbetat fram genom elevrådet.
4. Likabehandlingsarbetet på Skolan
Alla elever har gått en trygghetsvandring. Den sammanställs i
Likabehandlingsteamet och följs sedan upp i klasserna.
Vi märker att nätkränkningarna ökar bland våra ungdomar. Ungdomar har en
tuffare ton mot varandra på nätet. Här är det viktigt att alla vi vuxna är
observanta. Att skola och hem pratar mycket runt nätfrågor med barnen.
5. Personal och ekonomi
Christian är ny SO lärare i år 4 och Kajsa arbetar som klassresurs i år 3.
Frida Nurmi slutar för att börja i Ulricehamns kommun till vt 2018. Vi önskar
henne lycka till!
Arbetet med budget 2018 pågår. Skolan vet inte ännu hur det kommer att bli.
Rektor har informerat om skolans behov till verksamhetschef Julio Garcia
Atterström.
6. Skolinspektionen
Skolinspektionen har gett Sjöboskolan grönt ljus på samtliga brister. Personalen
har arbetat hårt med kvalitetsarbete och skapat rutiner runt uppföljning. Vi har
fortfarande delar vi vill bli bättre på och utveckla mer. Vårt arbete fortsätter
men det känns bra att vi fått ok på Skolinspektionsens granskning. Det är ett
fint bevis på att vi är på rätt väg!
7. Skolutvecklingsplan
Arbetet med vår Skolutvecklingsplan pågår förfullt. När den är färdig kommer
den att ligga på vår hemsida. I den ena delen av planen beskrivs våra
verksamhetsmål som tagits fram utifrån vår betyg- och resultatanalys.
Prioriterade mål för läsår 17/18 är rörelse, läsflyt och samverkan med Erikslund
där vi tar fram en röd tråd i NO, SO, SVA från förskoleklass till år 6.
8.

Övriga frågor/laget runt

Det försvinner saker för en del elever. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Vi
följer upp detta i klasserna. Kvarglömda kläder samlas dels vid respektive klass
och därefter lämnas de vidare till säckarna med kvarglömda kläder utanför
matsalen. Glöm inte att namna era barns kläder. Gärna med namn och klass så
hittar de lättare tillbaka.
Fler krokar önskas vid vissa klasser eller korgar att lägga saker i. Skolan kan inte
köpa in korgar till alla elever men man får gärna ta med en egen korg eller
plastlåda till hyllorna eller en påse att hänga upp till extrakläder. Vi ser över om
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det är möjligt att komplettera med fler krokar. Tyvärr har vi väldigt trånga
kapprum utanför vissa klasser. Problemet är lyft till LFF.
Vi har fått pengar för målning av trapphus. Under några veckor kan det bli lite
rörigt men vi ser framemot det färdiga resultatet!
9.

Nästa möte

Nästa möte är den 20 februari kl 18,00. Då sitter vi i personalrummet i den
administrativa längan.
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