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Sjöboskolans föräldraråd

Datum

2018-10-03

Tid

18.00-19:30

Plats

Sjöboskolans expedition

1. Mötets öppnande
Skolledningen förklarade mötet öppnat.
2. Presentation
Kort presentation av alla närvarande.
3. På gång i verksamheten
 Friluftsdag år 4-6 181003. Mkt uppskattat av både elever och
personal. Glädje var dagens ledord.
 Vi har även sprungit årets Kretslopp. Årets vätskekontroll samt en
halv banan till eleverna var uppskattat.
 Författarbesök av Petrus Dahlin. Petrus berömde Sjöboskolans
elever. Han tyckte det var ett bra arbetsklimat på skolan med artiga
och intresserade elever.
 År 6 arbetar mycket med muntligt berättande och argumentation.
 Värdegrund och läsförståelse är skolans mål detta läsår. Rektor
berättade om de analyser och observationer som ligger bakom
skolans val av mål och satsningar.
 FN-dagen 24 oktober kommer att firas på skolan.
 Även fritidshemmen arbetar med samma verksamhetsmål som
skolan. Värdegrundsarbetet är ett dagligt arbete och de har utökad
läsning vissa dagar i veckan.
 Fritidshemmen är ute mycket så tänk på varma kläder och ombyte.
 Höstlovet är planerat med fler aktiviteter utomhus.
 Märk gärna upp era barns kläder med namn och telefonnummer.
Vi har mycket kvarglömda kläder så ta gärna en kik om det är
något ni saknar!
 Skolinspektionen skickar nu ut sin enkät i flera städer och Borås är
en av dom. Att få in era synpunkter som vårdnadshavare är viktigt
för oss så vi påminner alla om att gå in och svara på den.
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boras.se/sjoboskolan

033-35 80 40

Borås Stad




Datum

Sida

2018-10-03

2(2)

Information har gått ut via klasslärare samt på Ping-pong.
Skolenkäten har gått ut till alla vårdnadshavare i år 1-6. Eleverna i
år 5 kommer även att svara på enkäten. Detta gör de i skolan.
Det är viktigt att det står aktuella kontaktuppgifter till er
vårdnadshavare på Ping-pong.
Elevrådet träffas en gång i månaden. Just nu arbetar de med
skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd samt personal på
skolan arbetar med ordningsreglerna.

4. Ekonomi
Sjöboskolan har en ekonomi i balans. Personalbudget i balans.
Skolmaterialbudget i balans.Vi har fått lägga ca 150 Tkr på nya möbler till
framförallt 2 klassrum. En investering för framtiden, men all kostnad på
detta budgetår.
5. Personal
 Ny biträdande rektor är Emma Fridèn.
 Ny specialpedagog Helena Snygg.
 Linda berättar att hon ska sluta på Sjöboskolan. Hon kommer att
arbeta som enhetschef på Centrum för lärande i Borås. Rekrytering
av ny rektor pågår. Linda är kvar till den 7 december.
6. Övrigt
 Skolan har läxhjälp på onsdagar. Denna information har inte
gått ut i alla klasser.
 Nätetik – Maria Arvung
Hur pratar vi föräldrar med våra barn om hur de har det på nätet ?
Hur ser barnens regler ut, kan vi som föräldrar stötta varandra i
dessa frågor? Maria berättade om boken Värsta bästa nätet – bok av
Marie Dufva. Rekommenderas att läsa för era barn. Lite resonemang
runt ungdomars nätvanor. Tack Maria för att du delade med dig!
Vid pennan
Peo Ljungqvist, intendent Sjöboskolan

