Protokoll Föräldraråd
Dalsjöskolan åk 4-9
15 maj 2018 kl 17.30-19.30
Närvarande: Eva Janson (bitr. rektor), Laila Nordbakk 7d, Maria
Åkerlind Hognert 5a, Linda Larsson 4a, Claes Wikander 7d, Owo
Bjälkander 8a, Lotta Svensson 8f, Marie Axelsson 4b, Adrian Bud 4c,
Synnöve Thorstensson 9a, Jennie Wallin 8a, Helene Bylow 7e, Maria
Persson (rektor)
1. Mötet öppnas av Maria och vi gör en kort presentationsrunda.
2. Val av mötessekreterare: Laila Nordbakk
3. Föregående mötesprotokoll:
Kameror ska sättas upp i korridorerna.
Fortsatt hög frånvaro. Mentorer och bitr. rektor följer upp.
Ingen lovskola i juni.
Språkundervisning i åk 6 nästa läsår.
Rynkeby-loppet var lyckat.
Lyckat Öppet hus i samband med föräldramötet för nya 7:or
med mingel i foajén.

Fortsatt diskussion om den kaotiska och farliga trafiksituationen
utanför skolan. Det är INTE tillåtet att med bil stanna och släppa
av vid bussens vändhållplats. Maria och Eva tar i frågan.

4. Regler- Förhållningssätt Dessa är uppsatta i alla klassrum och
publiceras på skolans hemsida.
5. Hur mår våra elever? Samtal och diskussion om hur vi kan
hjälpas åt att upptäcka elever som inte mår bra. Samarbete
skolan-hemmen! Hur tryggar vi våra barn/elever? Information
om hot och sexuella anspelningar i sociala medier skickas ut till
vårdnadshavare v 20. Föräldrar uppmanas tala med barnen och
ungdomarna. Detta ska också lyftas i en inplanerad enkät. Det
ska också behandlas i undervisningen när behov uppstår.
Det är mycket droger bland ungdomar i Borås just nu. Vid
minsta misstanke om droger kontaktas polisen och hemmet.
6. Nästa läsår, personal och organisation: Schemaläggning pågår.
Vakanta tjänster har utannonserats för bl. a. mellanstadiet,
praktisk-estetiska ämnen och moderna språk. Intervjuer pågår.
Det blir sex paralleller i åk 7 nästa år. Specialpedagog kommer i
augusti på 100%. För tillfället har vi bara en kurator på 50%.
Tanken är att det ska finnas 2 kuratorer på 50% vardera.
Speciallärare Eva ska arbeta på mellanstadiet. Resurser finns för
att arbeta intensivt med ma, eng, sv.
SYV sjukskriven men förhoppningsvis tillbaka i augusti.
En ny samordnad timplan införs i Borås stad vilket bland annat
innebär att alla elever ska läsa främmande språk i årskurs 6.

7. Övriga frågor:
Frågan om ”kvarsittning” lyftes men det är inget som används
som bestraffningsmetod. Däremot kan man få ta igen tid och
arbete som man har missat av olika anledningar, t. ex. skolk.
Man arbetar för att ha en samlad skoldag med ett
rastvaktssystem som fungerar.

Åk 5, 6, 7 och 8 kommer att ha PULS för lärande nästa läsår.
Även ”Brain Breaks” – naturliga inslag av rörelse under
skoldagen.
Vi diskuterar olika rastaktiviteter för att öka elevernas fysiska
aktivitet.
Vi pratar om att det vore bra om information går ut till föräldrar
när nya mitterminsomdömen ligger ute på Dexter.
Information om skolavslutningen ligger på skolans hemsida.
Onsdag 13 juni har åk 9 avslutningsmiddag på skolan. Föräldrar
uppmuntras att gärna ta en promenad runt i samhället den
kvällen då många ungdomar är i rörelse.
Det blir en ”klassens dag” och en ”elevens dag” i
avslutningsveckan.

8. Nästa Föräldraråd
27/8 17.30 åk 4 Föräldramöte
28/8 17 30 åk 5+6 Föräldramöte
29/8 17.30 åk 7 Föräldramöte
30/8 17.30 åk 8 Föräldramöte

4/9 17.30 åk 9 Föräldramöte
11/9, 27/11, 19/2, 14/5 17.30-19.30 Föräldraråd
9. Mötet avslutas

