Sandaredskolan F-6
Sandared 2018-03-07

SKOLRÅD, SANDAREDSKOLAN F-6
2019-03-07
Tid och plats Kl. 17.00-18.30
Stora konferensrummet, Sandaredskolan

Anteckningar
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande
4. Föregående protokoll – genomgång.
Frågan om torkskåp tas vidare av rektorn. Fortfarande svårigheter med trafiksituationen
pga av att all inte följer trafikreglerna.
5. Övriga frågor:
Nya lekplatsen – återkoppling klar om ca 1 månad.
F-klass 2019 – svårt med platser i området, stort söktryck, fullt hos oss, ca 70 elever.
Hur går det med bussparkeringen och p-platser utmed vägen ?
Marie återkommer i frågan nästa gång.
Diskussion om övergångstället för våra elever som går i år 6 och är placerade på
höfstadiet.
6. Aktuella pedagogiska frågor:
Rutiner för frånvarohantering –gemensam rutin för hela Borås Stad, redan efter sex
dagars frånvaro tas kontakt med vårdnadshavare, detta för att så fort som möjligt
förebygga hemmasittande.
Statistiken kan lätt hämtas från Dexter.
Samrättning NP – återkoppling lärare från Sandared, Sandhult, Bredared, Sjömarken och
Borgstena rättar tillsammans men ej sina egna elevers prov så blir det rättssäkrare samt ger
ett kollegialtlärande.
7. Skolans ekonomi:
Budget 2019 ungefär i balans.
8. Personalfrågor:
Personalläget – många annonser pga flytt och pensionsavgång,
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9. Förslags- och förbättringsfrågor:
Lovfritids – kanske ska ansöka digitalt
Ska skolan ansöka om att få Maria Dufvas bok ”Värsta, bästa, nätet” gratis till alla elever i
år 4?
En önskan hos föräldrarna, frågan ska tas upp i personalgruppen.
Hur mycket använder elever dator/Ipad i skolan? På fritids?
Uppskattat med annan aktivitet än film/Ipad.
Blir det Studiehörna nästa läsår?
Ansökan ska skickas in.
Skolmat: Hur mycket slängs? Matsvinnsveckor?
Eleverna äter dåligt och blir trötta. Det blir en kostnad för hemmen när de ska skickas
med extra mellanmål. Kolla om eleverna kan ha Prao i skolköket, vilka idéer finns för att
få eleverna att äta mer?
Positivt med elevens val.
Problem i omklädningsrummen med att yngre elever är oroliga för äldre .
Tydlighet på hemsidan: Kan stängningsdagar på fritids ligga synligt?
Hemsidan har fel namnuppgifter på fritidsavdelningarna. Marie svarar att många
uppgifter på hemsidan kan vi inte styra över, utan det sköts centralt.
Tysta rummet är klart.
Hur många besök får nya elever i förskoleklass på skolan i vår? Se planen.
När får blivande år 1 reda på sina nya klasser? Kan ej ge besked ännu om datum.
Är det trängsel på skolgården? Diskussion.
10. Till nästa skolråd den 13/5-19: Hur använder fritids film/datorer/Ipads?
Marie avslutar mötet.
Antecknat av:
Karin Jareteg
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