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Sjöboskolans föräldraråd

Datum

2018-04-10

Tid

Kl. 18-19:30

Plats

Sjöboskolans expedition

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och skolledningen hälsade alla välkomna.
2. Besök av projektledare Pia Essunger och Marie Körling Eriksson
från projektet kraftsamling Sjöbo.
Presentation av projektet:
Polisen i Borås har signalerat om en negativ trend på Sjöbo. I september
2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för stadsdelen
Sjöbo. Inom ramen för stadens sociala investeringsfonder startades ett
treårigt projekt med Fritids- och folkhälsoförvaltningen som samordnare.
Åtta nämnder har ställt sig bakom projektet och beslutet togs i bred
politisk enighet. Projektet kommer att ledas i nära samverkan med
civilsamhällets aktörer.
Statistiken visar att det finns många ensamma kvinnor med psykisk ohälsa
på Sjöbo. Därför behöver vi arbeta främjande och förebyggande för
barnen som växer upp på Sjöbo. Era röster som boende på Sjöbo är viktiga
i projektet. Vi håller precis på med en kartläggning. Hur ser de boendes
åsikter ut? Vi har haft tre dialogcaféer under våren. Det kommer att skapas
en kreativ mötesplats med sociala innovationer i en lokal vid Sjöbo torg.
Målet är att detta ska bli en bestående möteplats där man möts i olika
åldrar. Vi ska hitta lösningar tillsammans. Det finns en pott med pengar
som man kan äska pengar ifrån Sjöboråd för aktiviteter.
Arbetslivsförvaltningen har anställt stadsdelsvärdar som kommer att finnas
på Sjöbo fr. o m hösten. Deras uppdrag är att skapa relationer med
invånarna.
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Många upplever att det är dålig belysning i vissa områden i stadsdelen. Det
är oroligt på torget.
Psykisk ohälsa hos barn och unga är något som ökar i samhället. Det finns
stora krav på dagens barn. Det är mycket som ska göra på fritiden. Det
händer mycket på sociala medier. Fokus på utseende och kläder finns
redan hos de yngre barnen. Barnen jämför sig ofta med varandra.
Många barn sitter länge med t ex Ipad och mobiltelefoner. Detta ger
effekter på rörelse och spontanaktiviteten minskar. På Sjöboskolan arbetar
vi extra med rörelse under läsår 17/18. 2019 kommer det att läggas 100
timmar mer idrott i åk 1-9 i timplanen.
Rent generellt är det många som mår psykiskt dåligt och lider av
stressrelaterade sjukdomar. Vi behöver fler barn som deltar i olika
aktiviteter.
För mer information och kontakt gällande projektet:
Pia Essunger, projektledare Kraftsamling Sjöbo
pia.essunger@boras.se
3. På gång i verksamheten
Fritidshemmen informerar:
Det är mycket på gång på fritids. Vi arbetar med våra kvalitetsmål.
Vi har Sports 4U som kommer på torsdagar, vi har även egna aktiviteter i
idrottshallen. Nytt är att vi kommer att skicka hem månadsbrev från varje
fritidshem. Vi påminner om att använda självservice för t ex
schemaändringar.
Skolan informerar:
Under våren har vi nationella prov i åk 3 och åk 6. Vi kommer att ha en
idrottsdag med olika aktiviteter. I maj har vi en Talangfestival. Åk 5 har
varit med och ställt ut på UF-mässan på Åhaga.
Ipads är ett skolverktyg för eleverna i åk 5 och 6. Man får inte ladda ner
appar som t ex Snapchat. Nytt för nästa läsår är det obligatoriska
språkvalet i årskurs 6. Vi kommer att samarbeta med Erikslundskolan och
håller f.n. på med att sammanställa elevernas prioriteringar. Vi arbetar
vidare med våra läsårsmål som är rörelse och läsning. En stadieindelad
timplan är beslutad och är lika för samtliga skolor i Borås Stad. Vi arbetar
vidare med organisationen för nästa läsår med tjänstefördelning, lokaler
och schemaläggning. Det blir nya klasser i åk 1 och åk 4. Vi kommer att
organisera fritids så som vi har det nu med fyra fritidsavdelningar.
Skolan har drabbats av inbrott i helgen. Inget av värde stals men fönster
krossades tyvärr. Skolan har lämnat önskemål om extra rondering från
Securitas. Det gav bra effekt när vi hade detta senast. Då hade vi ingen
skadegörelse. Rektor informerar om att skolan inte ansvarar för värdesaker
i skolan.
Vi påminner alla vårdnadshavare som har barn i F-3 att fylla i
klimatenkäten. Elever i åk 4-6 fyller själva i enkäten.
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Skolan påminner om att namna barnens kläder. Det finns mycket
kvarglömda kläder som är samlat i säckar vid matsalen. Även vid idrotten
finns det mycket som är kvarglömt.
4. Ekonomi
Det finns ett besparingskrav på 1 miljon som vi kommer att hämta in
under läsåret.
Vid pennan

Pernilla Olsson
Biträdande rektor
Sjöboskolan

