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Mötet öppnas
Närvarolista skickas runt
Det gjordes ingen presentation av de närvarande.
Sara Kvist väljs till mötessekreterare.
Dagordning godkänns.
Rektor Maria Persson går igenom protokoll från förra mötet.
Presentation av ny rektor på mellanstadiet 4-6, Per Sjöstrand, tidigare rektor på Bodagården,
Fjärding och Erikslund. Formellt en rektor på var del av skolan Maria Persson på 7-9. Per
Sjöstrand 4-6.
Alla sjuor och åttor har varit på föreläsning, kriminolog Maria Dufva har berättat om barn på
nätet. Fritidsgården följer upp arbetet med sjuorna genom övningar. I åttorna ska
mentorerna fortsätta arbetet. Utvecklingsgruppen har bestämt att man vill arbeta mer med
detta på skolan.
Skolavslutningen blir på morgonen fredagen den 14 juni. Skolan tycker att tiden mellan skola
och skolavslutning blivit en stressituation för barnen när man haft sen avslutning torsdagen
och tycker det är bättre att det blir en hel skoldag. Fredagen blir en kort dag. Onsdagen är
det elevrådsdag då elevrådet bestämt aktiviteter, niorna har såpabandy. Niorna har middag
på onsdagkvällen.
Nationella prov åk 6 och 9: Sexorna inledde före sportloven. Man har gemensam rättning
med skolorna i området. Niorna har haft längre lektioner och arbetat in tiden och har ingen
lektionstid under rättningen.
SU-gruppen: Särskild undervisningsgrupp ska starta på skolan. Öppen för alla i Borås stad att
söka till. Här har man specialiserat sig på autism och adhd. Fem av sju platser är fyllda, fyra
personal. Vanliga skolan ska ta emot alla elever, men några behöver komma i dessa grupper
som finns på tre skolor. Eleverna ska vara knutna till vanliga klasser, men det är inte säkert
man går där, det blir efter behov.
Frånvarohantering: Kommer ny rutin från Borås stad. Det diskuteras centralt. Det finns
många hemmasittare och elever som hoppar av gymnasiet. När elever har frånvaro ska
skolan agera snabbt (ej om det orsakas av sjukdom). Skolan ska kontakta föräldrar och
samarbeta med dem och elever. Forskning visar att tidig hantering och upptäckt är viktig. Nu
tittar man på rutiner för detta inom hela Borås stad. Mentorerna ska ha kontakt med
föräldrar, ska finnas rutiner att ta kontakt. Rutinerna har börjat sätta sig på Dalsjöskolan. Vid
ledighetsansökningar över tre dagar får man ha en kommunikation med skolan och
vårdnadshavare måste ta ansvar för att eleven hänger med i skolan.
Rekrytering av personal: Tre lärartjänster på mellanstadiet sökes för hösten. Två
resurspersoner söks. Orsakat av utökning av klasser och att man har obehöriga lärare.
Sexorna har en två behöriga lärare och två obehörig, en annons har legat ute, men ingen
sökte tjänsten. Man stöttar varandra i arbetsgruppen. Fler tjänster kommer att annonseras
ut framöver.
Informationskanal: Expeditionen tar över en del ansvar för informationsutskick för att avlasta
mentorerna. Alla vårdnadshavare bör lägga in sina e-postuppgifter i Dexter. Titta gärna
över alla kontaktuppgifter, mobilnummer osv.
Skolvalets resultat: 61 elever har sökt Dalsjöskolan för åk 4, tio fler än nu. 146 elever har sökt
till sjuan, ungefär som nu.

16. Övriga frågor:
Timplanen förändras. Det blir mer matte och idrott i sjuan, det kommer fortsätta upp i åttan
och nian.
Studiedag 4 mars och 13 maj. 5 mars skulle varit studiedag men nu hålls det nationella prov
den dagen.
Specialkost kräver läkarintyg.
Vill man se vad ens barn gör i skolan kan man gå in i google classroom (elevinlogg), pingpong
och dexter. Många föräldrar tycker att det är rörigt, skolan jobbar vidare med att förenkla.
Hur ser rutinerna ut för mötet med gymnasiet, kommer de hit, får åttorna träffa dem? Rektor
tar reda på detta och skickar med information som bilaga.
17. Nästa föräldraråd hålls 14 maj 2019.
18. Mötet avslutas.
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