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Anteckningar
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande
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4. Föregående protokoll
5. Övriga frågor

Aktion Julklappen (Karin) – skolan fick en fantastisk respons från er föräldrar. Våra elever och föräldrar
samlade ihop 179 julklappar som kördes till Läkarmissionen. Stort tack för ert engagemang!
Medarbetarenkäten 2017 – enkäten genomförs vartannat år. Skolan har ett gott resultat på alla områden som det
ställs frågor om. Enkäten publiceras på hemsidan.
Redovisning av Visionsarbetet – alla skolor ska arbeta fram en vision. Föräldrar och personal har genomfört en
enkät som även eleverna kommer att genomföra i början på vårterminen. Skolan kommer att arbeta vidare med att
ta fram en vision under våren 2018.
Frågor från klasserna:
Frågor angående maten, Återkoppling – vi har kommit fram till att det bästa sättet för föräldrarna att få svar på
sina frågor om maten är att bjuda in områdeschefen för Kost i vårt område, Lena Hansson. Lena besöker
skolrådet i mars för att svara på alla frågor. Skicka gärna frågor i förväg till Lena eller Jonas.
MeToo, hur jobbar skolan? – detta inkluderas i vårt värdegrundsarbete. Detta regleras tydligt i skolans läroplan
och andra förordningar. Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete där dessa frågor ingår. Vi tar upp dessa frågor på
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olika sätt i olika åldrar. Vår kurator pratar värdegrundsfrågor i klasserna, även här på olika sätt beroende på
ålder. För personalens del arbetar vi enligt Borås Stads SAM-kalender (SAM=systematiskt arbetsmiljöarbete).
Läsning, kan man bjuda in författare – skolan genomför författarbesök varje år. Man får gärna meddela om man
har kontakt med någon författare som är intresserade av att komma till skolan.

6. Aktuella pedagogiska frågor

Ett elevärendes gång – skolan gick igenom hur vi arbetar med elever som har det svårt i sin skolsituation både ur
ett kunskapsmässigt- och socialt perspektiv.
SKA-kalendern – Jonas gick igenom hur vi arbetar med vår SKA-kalender (SKA=systematisk
kvalitetskalender).

7. Skolans ekonomi

Budget 2018 – skolan har fått budget 1och budget 2 kommer inom kort. I nuläget ser det faktiskt ganska bra ut.
Som det ser ut så kan vi behålla all personal, inklusive den personal som just nu går utöver ordinarie budget till
förmån för vissa enskilda elever. Vi kan eventuellt utöka med någon personal på fritidshemmet.

8. Personalfrågor
Personalläget – Peter (biträdande rektor) kommer att sluta den 31/1 2018. Under våren kommer
Mariajana att gå in som biträdande rektor och Vera M, som förra året ersatte Marijana, kommer
återigen att arbeta som skoladministratör. I januari börjar Anette Fagersson som musiklärare.
Aleksandra Svensson börjar också i januari och hon kommer under våren att arbeta med stöd till åk 3
och 6 samt läxhjälp. Till hösten kommer Aleksandra ta emot en etta. På fritids börjar Jacob
Gustavsson.
9. Förslags- och förbättringsfrågor
Kommande möten:

2018-03-08
2018-05-07

Antecknat av Peter Bengtsson

Tack för att ni deltog!
Jonas Sahlberg/Rektor Sandaredskolan
Peter Bengtsson/Biträdande rektor Sandaredskolan
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