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Skolråd
SANDHULTSKOLAN
Datum: 2018-03-22
Tid: 17.30-19.00
Plats: Sandhultskolan, personalrummet
Närvarande: Marie Alkner, rektor, Caroline Adler, lärare samt representanter för
årskurs 1, 2, 3, 4 och 6
1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Marie välkomnar till mötet och går igenom föregående mötes protokoll och
minnesanteckningar. Marie upplyser om att möblerna till matsalen har kommit.
Hon informerar även om en nyanställning av specialpedagog Maria Gren som
nu börjat jobba på skolan, Maria är anställd av Elevhälsan.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Allt godkänns och vi lägger till frågor från föräldrar.

3. Aktuella pedagogiska frågor
Utvecklingssamtal
Information har skickats hem av klasslärarna. Tiderna kommer erbjudas främst
under lärarnas arbetstid och kommer pågå under en period på 3-4 veckor.
Ny timplan.
Timplan beskriver hur många minuter totalt per vecka eleverna ska ha
undervisning i olika ämnen. Timplanen är stadiereglerad för att det ska
underlätta om en elev byter skola inom Borås stad. Den innefattar färre
sluttider och underlättar tiderna för skolskjuts då den kommer läggas ca 15
minuter efter elevernas sluttid.
En annan ändring är att den tid som eleverna i årskurs 2 haft avsatt till slöjd
istället kommer att förflyttas till åk 3.
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Skolans val
En fråga som tagits upp av vårdnadshavare är huruvida det finns möjlighet
utöka undervisningstiden för idrott. Det finns restriktioner kring att inte ta
någon tid från så kallade kärnämnen men det kan eventuellt finnas möjlighet att
ta lite extra tid från något annat ämne. Årskurs 6 har i år genom Skolans val
haft möjlighet att i form av ordinarie undervisning samt extra pulsträning haft
någon form av idrott och hälsa samtliga dagar.
Marie informerar om moderna språk för blivande årskurs 6 och busskostnader.
Uteklassrum
Ansökan om att bygga ett uteklassrum har skickats in till Sparbankstiftelsen om
100.000kr i hopp om att få det beviljat. Tanken är ett stärkande projekt för
skolan både pedagogisk men även som stärkande familjeaktivitet.
Schema HT
Scheman inför höstterminen är inte färdigställda ännu. Målet är att alla klasser
ska ha samma lunchtider varje dag samt att det då ska finnas fler rastvärdar ute
på rasterna.
Trafik.
Det är viktigt att utrymningsvägen för utryckningsfordon inte blockeras. Därav
får inga bilar parkeras där. Skolan kommer att kontakta
lokalförsörjningskontoret i önskan om att få en skylt som tydligt visar att
parkering är förbjuden.
På frågan om huruvida eleverna får träna på utrymning förklarar rektor hur
man på skolan övar på utrymning.
Ekonomi
I tidningarna har det gått att läsa om nedskärningar och besparingar. Marie
förklarar att Sandhultskolans besparingar är utjämnade då Borås stad tillsatte 20
miljoner till skolan. Exempelvis beror detta på kostnader som tillkommer på
grund av att Sandhultskolan är en byskola ex. kostnader för buss.
Eget tillagningskök
Frågan drivs vidare.
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Övriga frågor
Mobiltelefoner
Vårdnadshavare lyfter frågor angående mobilanvändande på skolan och undrar
vilken policy skolan har kring detta. Vårdnadshavaren lyfter konsekvenser som
ökad skärmtid, att de yngre barnen är intresserade av vad de äldre använder sina
mobiltelefoner till samt orättvisan i att alla elever inte har en mobiltelefon.
Mobilanvändandet är inte något som personalen på skolan har upplevt som
störande i undervisningen.
Spärrar på digitala verktyg
Frågan kring om det finns spärrar på de digitala verktyg som finns i skolan lyfts
av vårdnadshavare. Rektor ska undersöka saken vidare och informerar om att
all aktivitet på verktygen loggas för både personal och elever. Vidare samtal sker
kring näthat och etik gällande användandet av internet.
Sandgärdsskolan
När eleverna i årskurs 6 ska börja årskurs 7 så finns det en handlingsplan som
man arbetar utifrån sedan våren 2018. Klasserna besöker sin nya skola samt
träffar sin blivande klass under senare delen av våren. Nästa möte

Tid för nästa möte är 24/5 kl. 17:30-19:00
Vid pennan
Caroline Adler, lärare
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