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Skolråd
Sandhultskolan
Datum

20180125

Tid

17:30 -19:00

Plats

Åk 4 klassrum

Deltagare

Anne Puolanmaa, Jennie
Svensson, Nancy Kirjavainen,
Cristina Vigeliusson, Gabriella
Standäng, Sara Jensen, Anna
Stedt, Marlene Junholt, Charlotta
Wiberg, Caroline Adler och Marie
Alkner

1. Mötes öppnade
Alla hälsas hjärtligt välkomna till Sandhultskolans skolråd.
2.

Dagordningen godkänns

3. Val av sekreterare
Charlotta Wiberg
4. Mötets syfte
Främja dialogen mellan skolan och vårdnadshavare
Marie börjar med att berätta syftet för mötet, att det handlar om att främja
samarbetet mellan hem och skola. Vi kommer inte att ta upp enskilda lärare
eller enskilda elever.
5. Aktuella pedagogiska frågor
Under hösten har det hänt en hel del på skolan. Matsalen har fått en
uppfräschning, genom att det har målats om och fönstren har fått nya gardiner
och växter. Nya matsalsmöbler är inköpta och dessa kommer i nästa vecka. Det
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finns en framtidsdröm om att skolan ska få ett eget storkök, men detta kan ta
tid och än så länge är det här en dröm.
Marie tar upp att vi har fått igång läxhjälpen men med en del
personalförändringar. Marie vill ha ett drivande elevråd där eleverna får vara
med och påverka skolan och olika val, t.ex. klätterställningen som nästan är på
plats.
Vi har jobbat under lång tid med vår plan mot kränkande behandling och
diskriminering, representanterna får med ett exemplar hem idag och den
kommer behandlas i elevrådet och sedan publiceras på hemsidan.
Marie pratar om personalförändringar i EHT. Ny specialpedagog i mars, ny
kurator sedan januari. Charlotta berättar mer ingående hur EHT fungerar. Vi är
på god väg i vårt arbete med elever som är i behov av stöd på olika sätt.
Vi har idag i personalen pratat om skolan regler som Marie nämner att elevrådet
imorgon skall få tycka till om. Vi vill ha elevinflytande. Marie delar ut de
reglerna som finns nedskrivna och alla får tycka till. Det kommer en positiv
kommentar om att det finns en konsekvenstrappa, att det är bra att eleverna vet
vad som gäller stegvis.
Diskussionen om snöbollar kommer upp och skolan förklarar varför det
tillkommit en regel om att inte kasta snöboll, det är för att det förekommit
många incidenter kring det. Eleverna själva har även uttryckt att de önskar ett
förbud kring detta på grund av incidenterna. En av föräldrarna tar upp
funderingen kring om man kan sätta upp ett plank med hål i, så att man kan
”pricka”.
Marie tar upp ett önskemål från eleverna om att måla olika slags spel och
mönster på skolgården. Marie frågar ifall någon i föräldragruppen skulle vilja
vara med och hjälpa till med detta eller om kanske någon annan förälder skulle
kunna hjälpa till med det?
Fotbollsplanen har delats upp mellan 1-3 och 4-6, för att så många som möjligt
ska kunna spela.
Marie visar planen mot kränkande behandling, vi pratar om hur skolan arbetar
förebyggande och åtgärdande samt vem som har ansvar för vad. Alla får varsin
kopia utav planen, den ska även ut på PingPong så att alla vårdnadshavare får
tycka till.
Innan jul hade eleverna elevens val dagar, med olika aktiviteter. Detta var ett
lyckat koncept, detta gällde eleverna i år 1-6.
Marie berättar att det har kommit förslag från lärarna på skolan om att bygga ett
uteklassrum. Det är byggt som ett vindskydd med bänkar runtomkring samt en
eldplats. Det finns förslag på att äska pengar från Sparbanksstiftelsen för detta.
Vi håller just nu på att se över hur stort skolans område för att se var den skulle
kunna placeras. Marie ställer en öppen fråga om det finns någon som skulle
kunna hjälpa till och bygga så småningom. En förälder nämner att det säkert går
att söka lite pengar från Byalaget också.
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Marie berättar också om olika förslag som finns för att samla in pengar och vad
vi kan göra tillsammans. Det diskuteras olika förslag åt olika håll, inget som
beslutas.
Vi diskuterar även möjligheten att spola is på skolgården, om det ska vara
möjligt behövs det hjälp med att underhålla på kvällar och helger. Förslag
kommer att lägga ut en förfrågan på PingPong om det finns några frivilliga som
kan tänka sig att ta ansvar för detta?
6. Övriga frågor
Angående skolans ekonomi vet vi inte så mycket i dagsläget, det har stått en hel
del i BT och skolorna i Borås står inför nedskärningar i kommande budget.
Marie lovar att återkomma när budgeten är satt, vilket ska ske i nästa vecka
(31/1).
Mailadresser:
anne.puolanmaa@edu.boras.se
jennie.svensson@bravida.se
nancy.kirjavainen@gmail.com
cristina.vigeliusson@unibrands.se
gabriella_strandang@hotmail.com
sara.jensen@live.se
anna@stedt.eu
marlene.junholt@edu.boras.se
Nytt möte bokat 22/3 kl. 17.30

