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Datum

2018-10-25
Marie Alkner, 033 355318
marie.alkner@boras.se

Protokoll Skolråd
Sandhultskolan
Datum

2018-10-25

Tid

Kl 17:30-19:00

Plats

Matsalen

Närvarande: Karin Sandblom (åk 1), Linda Torstensson (åk 2), Anne Åhrby

Puolanmaa (åk 4), Mikael Flink (åk 1), Eva-Lotta Andersson Lidén
(åk3), Anna Stedt (åk 3)

1.

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar

2.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

Tillägg av Tempus
3. Aktuella pedagogiska frågor
Maillista – mailadresser från närvarande vårdnadshavare samlas in för att skapa
en kontaktlista.
Skolans regler – Skolans regler har tidigare lyfts i elevrådet samt med skolans
personal. För tillfället är reglerna under revidering, se förslag på skolans på
skolans hemsidan. Förslag från vårdnadshavare finns att vi samlar in
mobiltelefoner från eleverna under skoldagen. Frågan kommer att lyftas vid
nästa skolråd.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Marie informerar om
skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt
händelsegången vid incidenter och kränkningar och skillnaden mellan dessa.
Skolrådet fick möjlighet att yttra sig om planen. Skolan informerar om
kommande trygghetsvandring.
Hälsovecka/friluftsdagar – Skolan informerar om tidigare aktiviteter som
genomförts samt om kommande aktiviteter. Trygghetsenkäten som genomförts
under september visar inget anmärkningsvärt, skolan kommer att arbeta vidare
med trygga/otrygga platser för att alla elever ska känna sig trygga överallt.
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Skolgården – Skolan föreslår att man tillsammans med vårdnadshavare kan
träffas en kväll under vårterminen för att tillsammans göra skolgården mer
attraktiv.
Tempus – Beslut har fattats i Borås Stad att ett nytt närvarosystem som kallas
Tempus ska användas på fritidshemmen på Sandhultskolan, Sandaredskolan
och Sjömarkenskolan. Det är ett system som skall underlätta fritidspersonalens
arbete med schemasystem/listor. Tempus är GDPR-säkrat.
Inköp av nya möbler – Skolan har beställt två nya klassuppsättningar av möbler.
Förhoppningen är att under en period succesivt byta ut alla klassrumsmöbler
för att skapa en god lärmiljö på hela skolan.
4. Övriga frågor
Frågan kring trafiksäkerhet lyfts då vårdnadshavare anser att bilar kör fort på
vägarna kring skolan samt bristen av övergångsställen. Skolan kan önska att
Polisen gör en fartkontroll.
Föräldrarna kommer att skicka en egen skrivelse till kommunen.
Önskemål om isspolning på skolgården lyfts och om det blir en kall vinter kan
representanter ur föräldrarådet erbjuda sig att hjälpa till att spola isen på
kvällstid.

