Protokoll från möte i Föräldrarådet på Dalsjöskolan åk 4–9
den 8/5 2017
Närvarande:
4B
5A
5B
7C
7F

Sara Hjert
Märta Jansson även 7B, 9D
Katri Ståhl även 9E
Sara Kvist
Lotta Svensson
Elisabeth Smedberg
9C
Tomas Fernfelt
Personalrepr. Anna Karin Sundström tf. rektor

• Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.
• Närvarolista skickas runt.
• Presentation av alla närvarande.
• Elisabeth Smedberg väljs till sekreterare.
• Mötets dagordning gås igenom och Anna Karin ber om ursäkt för att kallelsen inte gick ut förrän
samma dag som mötet hålls (idag).
• Föregående mötes protokoll gicks igenom:
Lappar där man uppmanas till att tvätta händerna innan man går in i matsalen har satts upp på
skolan, påminn gärna era ungdomar om detta.
Mobilförbudet fungerar bra, men det får påminnas om ibland att det fortfarande gäller …

Anna Karin informerade om följande punkter:
•

Skolan har hög personalomsättning f.n., dels beroende på omorganisationen i Borås stad
med förstelärare, där alla sagts upp och sedan behöver söka om sina tjänster, vilket innebär
att vissa skolor fått fler förstelärare och en del färre. Dalsjöskolan har haft 9 st. förstelärare
och kommer framöver att ha 4 stycken (10 sökande på dessa tjänster). Detta gör nog även att
en del ytterligare kommer att söka andra tjänster på andra skolor.
Mycket tid och kraft läggs på rekrytering just nu, då de lärare som skall finnas på plats när
skolan börjar i augusti behöver anställas nu!

•

Det är svårt att få in vikarier i verksamheten, skolan använder sig mycket av
högskolestudenter som skall ha verksamhetsförlagd utbildning då det finns möjlighet, dessa
kan sen ev. vara anställningsbara i verksamheten.

•

Den centrala elevhälsan på skolan är inte anställd via skolan, utan ligger utanför, men även
där är det en viss turbulens. En av kuratorerna på skolan (Hampus Erlandsson) har sagt upp
sig och kommer inte att ersättas till nästa termin, en kurator är sjukskriven,
specialpedagogen på mellanstadiet har också sagt upp sig. Totalt kommer det att anställas
tio nya specialpedagoger varav Dalsjöskolan skall ha en.

•

De höga vitesförelägganden som Borås stads skolor fått från Skolinspektionen är i hög grad
kopplat till dålig elevhälsa på skolorna, elevhälsa-personalen på Dalsjöskolan (Ingela och
Hampus) har lånats ut för att hjälpa till och stötta upp på andra skolor i kommunen, vilket de
gjort med den äran.

•

Dalsjöskolan har också fått ett vitesföreläggande gällande svåra elevärenden. Gäller en elev
som inte kommer till skolan och där ärendet pågår. Skolan är skyldig att göra allt som står i
dess makt för att erbjuda alla elever skolgång, oavsett om eleverna vill eller ej.

•

Almåsskolans floristlinje var på skolan för 14 dagar sedan och presenterade vad de gör på sin
linje, vilket var mycket uppskattat av de flesta – dock inte av dem som var allergiska ☹. Att
tänka på till ett annat tillfälle.

•

Frågan om det finns möjlighet att köpa kaffe för eleverna på skolan har kommit upp. Det gör
det inte generellt, men om man ber om det på Fritidsgården så fixar de det säkert. Det finns
te där.

•

Sommaravslutningen är torsdagen den 15/6–17 kl. 15:00 på skolgården och bussarna går
hem kl. 15:50

•

Samtliga blivande nior är inbjudna till informationsmöte nu i maj om resa till
Krakow/Auschwitz till hösten. Borås stad har tagit beslut om att samtliga nior skall få åka dit
på studieresa och då kommer Dalsjöskolan och Engelbrektskolan att vara testskolor för detta.
Skolan kommer att åka vid två olika tillfällen under okt-nov med 65 elever och tio
lärare/personal per gång. Anmälan till resan är bindande och skall vara kostnadsfri för
eleven. Meningen är att detta skall fortsätta om det faller väl ut, vilket kommer att göra att
många kommer att få denna möjlighet inom Borås stad.

•

Skolan har anställt en intendent, Susanne Mandrén, från den 15/5–17.

Vi hade en diskussion om inställda lektioner pga. nationella prov och när dessa skall rättas. Enligt
Anna Karin så läggs det till tid under hela läsåret som är beräknat på att både prov och rättning skall
göras, så eleverna missar ingen lektionstid, men det är ju ändå så att de blir lediga då andra har prov
eller när det rättas vilket gör att det kan bli oroligt i korridorer och på andra ställen. Vi hade många
kreativa förslag på vad man skulle kunna göra för eleverna då de blir ”lediga” såsom att ha
temavecka med idrott, bild, hemkunskap, slöjd, musik mm, men detta kräver ju resurser både vad
gäller lokaler och lärare vilket inte är så lätt att lösa.
Förslag fanns också på att ta hit Kulturskolan för att ge eleverna möjlighet att prova på instrument,
eller Cirkus Cirkör, eller be Fritidsgården om hjälp med exempelvis olika turneringar såsom pingis,
innebandy, prova på kampsport etc. Detta skulle man även kunna föreslå som rastaktiviteter och då
kanske koppla ett litet pris till turneringen för den som är duktig.
De elever som har Giselle i franska har haft otur under våren då hon skadade sig på en skidresa och
då man inte trodde det skulle ta så lång tid innan hon kom tillbaka igen, så gick Ara in och stöttade
upp samtidigt som han hade sina vanliga lektioner, vilket med facit i hand kanske inte blev så bra.
Detta tar skolan på sig och försöker dra lärdom av till ett annat tillfälle.
En fråga ang. användningen av Pingpong bland lärarna togs upp. En del lärare använder inte systemet
och lägger ut information, vilket gör att en del elever känner sig osäkra på när prov skall ske och när
läxor skall vara inne. Detta är något som får tas upp från rektor med de olika lärarna så alla elever har
samma förutsättningar.
En fråga om det förekommer mobbing på skolan lyftes. Finns signaler på att det går rätt tufft till i
korridorerna och att språket är hemskt ungdomarna emellan. Frågar man ungdomarna får man till

svar att ”alla” säger så, mycket könsord och andra dåliga uttryck används.
Vi som vuxna måste ta ett vuxenansvar och prata med våra ungdomar om hur man uttrycker sig
och inte, och även diskutera med dem att det finns många ungdomar som påverkas extra negativt av
detta ex. de som har ADHD, Autism m.m. Detta gäller både på nätet men inte minst i det vanliga
livet.
Anna Karin säger att det skrivs incidentrapporter då det händer något eller då någon anmäler att den
blivit kränkt eller utsatt för något annat.
Skolans nya rektor, Maria Persson, börjar den 7/8–17. Hon är specialpedagog i botten, är
färdigutbildad rektor och har de senaste 6 åren arbetat som rektor i
Gällstad/Vegby/Tvärred/Marbäck. Hon är redan nu med i processen om förstelärartjänsterna, om
schemaläggning och en del annat.
Maria kommer att få på sitt bord att kalla till Föräldrarådsmöte i september, efter att skolan startat
och samtliga har haft sina föräldramöten.
Vid detta första möte skall vi även utse en ny kontaktperson för Föräldrarådet (för hemsidan bl.a.)
efter Tomas Fernfelt som nu avgår då hans son slutar 9:an.

