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Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.
Närvarolista skickas runt.
Presentation av alla närvarande.
Tomas Fernfelt väljs till sekreterare.
Mötets dagordning presenteras.
Föregående mötes protokoll
o
o
o
o
o

o
o

Några av skolans fokusområden för 2017 är hälsa, välmående samt goda sömn- och
matrutiner.
Åk 5 har haft besök av livsmedelsverket.
Rapporten om sömnstudien har visats på föräldramöten under hösten.
Situationen i matsalen diskuteras, att det blir fler tillfällen att äta på och även hur mycket
mat man tar till sig och som kastas.
Information och schema för vuxenvandringar i Toarp och Gånghester finns på Facebook.
Julio har bjudit in till extra nätverksmöte angående ”Tonår” med berörda bl.a. polis,
fritidsgården, socialtjänst, skola och givetvis SMU.
På Bildningsgalan i Borås Stad tilldelades Dalsjöskolans lärare Henrik Ärlig priset som
”årets pedagog”.
Årets budget går med plus, vilket möjliggör några välbehövliga investeringar.

o
o

o
o

•

Pär Arvidsson Fäldt är ny förvaltningschef för skolan i Borås Stad.
Bitr rektor Eva har lämnat synpunkter från elever angående lunchen till personalen i
köket samt deras chef; att man kanske ska fundera på nya lunchalternativ och nya
produkter inom ramen för budgeten.
Brandövning har ej genomförts, men mentorerna har gått igenom återsamlingsplats och
andra rutiner i samband med brand.
Användandet av mobiltelefoner på lektionstid vill skolan se till att det försvinner. Från
och med 170110 kommer dessa att samlas in i samband med att lektionen startar (se
brev från rektor http://gooo.se/MXb ). Detta för att skapa en ökad studiero samt en
bättre arbetsmiljö för både elever och lärare. Även vi föräldrar behöver tänka till vilka
rutiner vi har hemma, kanske att våra barn inte ska få ha sin mobil, IPAD mm i
sovrummet när de ska gå och lägga sig.
Hur skall mobiler hanteras i klassrummen? En korg eller låda som man lämnar sin mobil i.
Om man ej lämnar ifrån sin mobil får man lämna klassrummet och förälder får ett samtal
hem från mentorn.
Bryter man upprepat mot denna ordningsregel kan rektor öppna disciplintrappan. Se
rutin http://gooo.se/NXb

Nya skolområden: I den nya nämndorganisation som ska träda i kraft den 1/1, 2017 i Borås Stad
blir det fyra nya skolområden. Varje område ska ledas av en verksamhetschef som har 10
rektorer och två utvecklingsledare under sig.
Vårt skolområde utgörs av Aplared, Dalsjöskolan, Dannike, Erikslund F-9, Gånghester,
Kerstinsgårdsskolan, Målsryd, Rångedala, Sjöbo, Tummarp och Äspered. Detta område har minst
antal elever. I skrivande stund är det klart att Julio G Atterström blir verksamhetschef för detta
område from 13/2, 2017.

•

Presentation av skolutvecklingsplanen där ett förslag visades:
1. Fokuserat arbete på sömn, kost, motion
2. Studiestrategier(-teknik) för minskad stress och högre måluppfyllelse
3. Målpresentation och feedback (formativ bedömning). Samarbete med skolorna runt omkring
inför byte till åk 7-9 i Dalsjöskolan, vad som förväntas och vad som skall prioriteras för dessa
elever för en så bra start som möjligt.
4. Likabehandlingsplanen finns att ta del av på skolans hemsida.

•

Det Finns en film på Youtube om vikten för eleverna att träna upp sin uthållighet för att lära.
Filmen heter ”What students really need to hear” och den är verkligen sevärd:
https://www.youtube.com/watch?v=-O7v4EJjx-g
Reflektioner kring filmen:
Att ha en relation till eleverna, att man finns där.
Att ha förväntningar på eleven och på sitt eget barn.
Att inte ta skolan för givet, den skola vi har idag har tagit många år att bygga upp.

•

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har skrivit en artikel som behandlar samma ämne. Artikeln finns
att läsa på http://gooo.se/LXb
Reflektioner kring artikeln:

Att barn har en enastående möjlighet att träna upp sina hjärnor; en puff krävs i rätt riktning.
Vikten att sätta fokus på hur man lyckats nå ett resultat och inte bara själva resultatet.
Vikten att vi hjälper våra barn att skapa goda rutiner för studier hemma.
Även att vi pratar (om) skola och vikten att sköta sitt skolarbete.
Att barn behöver förstå vikten av att tränas för att lyckas med en svår uppgift. Och att det hör till
att man ibland misslyckas och blir frustrerad.
• Personalförändring: Bitr rektor Eva kommer att vara sjukskriven en längre tid och då kommer
Susanne Mandrén att ersätta. Sedan försöker Julio att få resurser för att utöka ledningsgruppen
med en personal.
Totalt är det 67 personer som är direkt anställda under rektor på Dalsjöskolan. Stora farhågor har
funnits om att många lärare skulle säga upp sig i samband med lärarlönelyftet. Enbart en lärare
har sagt upp sig.
• Öppet hus den 30/1, 2017, kl 17.30-19.00: Föräldrarådet representeras av Tomas, Elisabeth, Sara,
Susanne och Lotta.
• Övriga frågor:
Brist på lärare överlag och särskilt i praktiskestetiska ämnen, vilket starkt påverkar hur
ämnesundervisningen ska fördelas bland legitimerade och behöriga lärare. Vi har i dagsläget tre
lärare som inte är legitimerade och som har undervisning i engelska i åk 7-9. Dessa lärare håller
dock enligt rektor en god kvalitet i sin undervisning och har ett mycket bra samarbete med elever
och kollegor.
Maten: Ett litet påpekande om att det fortfarande finns lite brister runt lunchen. Samtidigt
missköts det av vissa elever att plocka till sig mer mat än nödvändigt och lämna matrester och
bestick kvar på bordet. Ofta blir elever som missköter sig på detta och andra viss i matsalen
ertappade och det leder till en ändring.
Önskemål från eleverna ett se över matsedeln med lite nya förslag. Potatiskvaliteten har varierat
under hösten.
Läxhjälp: Skolan kan bistå med läxhjälp på olika sätt, men få utnyttjar denna resurs. Vill man ha
läxhjälp prata med respektive mentor så förmedlar hen kontakten. Det kan även finnas möjlighet
till läxhjälp under loven. Mattestuga finns för elever med matematiksvårigheter.
Vilorum finns bredvid skolsköterskans rum.
• Föräldrarådsmöten vt 2017, samtliga i skolans matsal kl 18.00-20.00:
o
o
•

20/2
8/5

Julio avslutade mötet, tackade för ett mycket gott samarbete under 2016 och önskade alla god
jul.

