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SKOLRÅD
Sandhultskolan
Datum: 18-05-24
Tid: 17.30-19.00
Plats: Personalrummet, Sandhultskolan
Närvarande: Marie Alkner, rektor, Caroline Adler, lärare samt representanter från
åk 3 och 4.
1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Vi ber om ursäkt för att publicerandet av föregående protokoll har dröjt.
Rektor går igenom föregående protokoll, berättar att Borås stad arbetar för att
göra skolan mer likvärdig samt informerar om att schematekniska frågor lyfts
senare under mötet. Önskemål om eget tillagningskök finns och rektor har haft
möte tillsammans med LFF och fortsätter arbetet kring detta.
Användandet av mobiltelefoner anses inte ökat, därför kommer inte
pedagogerna att samla in telefoner. Dock uppskattas om vårdnadshavare
uppmanar eleverna att lämna mobiltelefonen hemma.
1.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

Dagordningen godkänns.
2. Aktuella pedagogiska frågor
Skolans vision.
I höstas fick alla elever tycka till om skolan och fundera kring vad som är unikt
med just Sandhultskolan. Även vårdnadshavare och personal har fått vara med
och tänka till om vad som är unikt för Sandhultskolan. Skolans vision är ”Från
stjärnor till galaxer – Nyfikenhet, gemenskap och trygghet i en liten stor skola”.
Arbetet kring visionen fortsätter under höstterminen
Skolans organisation inför läsår 18/19
Nytt rektorsbrev kommer komma ut i nästa vecka men rektor informerar om
vilka som kommer vara klasslärare i respektive klass från i höst.
Förskoleklass - Carina och Anette
Åk 1 – Gunilla
Åk 2 – Camilla L
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Åk 3 – Miriam
Åk 4 – Kristina
Åk 5 – Henrik,
Åk 6 – Camilla J
Idrott – Caroline Adler
Slöjd – Karen och Magnus
Ämnes- och resurslärare: Charlie och Sara
Det kommer att finnas behörig personal i samtliga ämnen.
På fritids kommer det att ske på fritids då Ulrika, Ulla-Britt, Hans-Ove samt
Erik F kommer att avsluta sina anställningar på Sandhultskolan för förmån av
nya uppdrag eller då vikariat gått ut i tid. Vi hälsar Mimmi Thorén välkommen
till oss.
Schema till hösten.
Inför hösten har vi arbetat kring schemat för att skapa möjligheter till att flera
klasser har matematik samtidigt för att kunna samverka mellan årskurserna och
möta eleverna på en individuell nivå.
Vi strävar efter att mellanstadiet ska ha ungefär samma sluttider, detta gäller
även årskurs 2 och 3. Detta minskar antalet skolskjutstider underlättar
hämtning.
Klasserna kommer att ha samma lunchtid varje dag, detta möjliggör även att det
kan vara fler rastpedagoger ute med eleverna.
Läxhjälp
Kommer att fortsätta även under nästa läsår, då önskemål från vårdnadshavare
inkommit och då efterfrågar extra stöd och insatser.
Läsårstider
Information om läsårstider kommer att finnas med i rektorsbrevet.
Stängningsdagar kommer att annonseras i rektorsbrevet samt i klassernas
veckobrev. Jourfritids vid dessa tillfällen kommer att vara på Sandaredsskolan.
Klimatundersökningen
I åk 4 - 6 genomför alla elever under skoltid vilket resulterat i 100%
svarsfrekvens. 22st vårdnadshavare har svarat i förskoleklass – 3, detta är ett
väldigt lågt svarsdeltagande. Här diskuteras vad som krävs för att
svarsfrekvensen bland vårdnadshavare ska öka.
Resultatet av undersökningen visar att eleverna inte upplever att maten är god,
detta är lyft med kostchefen. Eleverna upplever även att det är stökigt i
matsalen. Skolan har köpt in nya ljuddämpande möbler samt fler gardiner som
för att fånga upp ljud.
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Arbetet kring matsalen kommer att fortsätta genom diskussioner vid elevråd
och matråd. Kostchefen kommer även att besöka ett skolråd.
Eleverna upplever att toaletterna är smutsiga. Lokalvårdarna städar dem ofta
men dessvärre är toaletterna ett utrymme som lätt blir smutsigt.
Undersökningen visar att eleverna är mycket nöjda med lärarna på skolan och
upplever att de ställer bra och rimliga krav på eleverna utifrån kunskapskraven.
Sandaredsdagen 180901
Sandaredsdagen infaller på en lördag. Rektor lyfter att det vore roligt om man
då kunde passa på att visa upp Sandhultskolans. Eftersom dagen är förlagd i
Sandared kan ett förslag vara att visa upp något ur talangjakten eller att Skol IF
får möjlighet att berätta vad de arbetar med och på vilket sätt de kan påverka.
Rektor lyfter frågan till vårdnadshavarna.
Etik på nätet
En torsdag i början av hösten kommer skolan tillsammans med IKTpedagogerna i Borås stad hålla i en utbildning för åk 3 - 6 som handlar om hur
man agerar på nätet. Samma kväll kommer det vara föräldramöte där även
vårdnadshavare kommer få samma information och råd kring hur de kan
vägleda sina barn hemma om hur man agerar på nätet.
LFF
Önskemål:
-

Nymålade anslagstavlor i alla klassrum och fritidsytor.

-

Renovering av köket i personalrummet.

-

Plastmatta på två toaletter på ovanvåningen då det är klinkers där idag.

-

Isolering av vikväggen mellan åk 1 och 2.

-

Ny skylt i vändzonen pga. av att bilar som blockerat utrymningsvägen.

3. Ekonomi
Det ekonomiska läget på skolan är bra, skolan ligger 40.000kr plus. Från och
med nu så kommer skolorna få ta med sig underskott/överskott från år till år.
Skolan har gjort besparingar.
Nytt regeringsbeslut från i höst är att förskoleklassen kommer åka på simning.
Detta bekostas inte av skolan. Övriga busskostnader till tex hemkunskap,
moderna språk och övriga simningar bekostas av skolan.
4. Övriga frågor
En vårdnadshavare undrar kring hur det kan vara möjligt att förskoleklassen
och åk 1 kommer gå lika många timmar.
I övrigt har vårdnadshavarna inga fler övriga frågor.
Rektor lyfter att det kommer en del schemabrytande aktiviteter.
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1/6 Talangjakt
8/6 Friluftsdag för alla elever, promenad till Trummesjön. Ordinariesluttid
gäller.
11/6 6-ornas kamp, alla klasser är publik och vi äter lunch utomhus.
12/6 + 14/6 Elevens val.

Vid pennan
Caroline Adler
Lärare

