Minnesanteckningar förda vid skolrådsmöte måndag 12/9 2011 18.30 – ca 20.00
i personalrummet på Aroseniusskolan

1. Likabehandlingsplanen delades ut till de närvarande. Innehållet kommer
att diskuteras vid nästa skolrådsmöte den 18/10 18.30. Skolan delar ut
trivselenkäter till eleverna varje läsår och utifrån dessa skrivs
Likabehandlingsplanen. Föräldrarna uppmanades att vara med och ha
åsikter om innehållet i planen. Den ligger också på nätet under ale.se.
2. Tema Strapats: Eleverna cyklar, tältar och paddlar kanot under två dagar
och en natt. Alla nior kommer att deltaga.
2. Övriga frågor:
Ett par veckor före gymnasiemässan delar skolan ut elevbiljetter till
mässan.
Rektor uppmanade de närvarande att ta del av Demokratihandboken som
ligger på nätet.
Frågan ställdes om var man kan få kontakt med föreningen ”Föräldrar mot
knark”. Föräldrarna ville bjuda in någon som på ett skolrådsmöte kunde
berätta om föreningens arbete.
Föräldrarna vill vid varje möte ha information om nuläget i Älvängen och
i kommunen. Personer kan bjudas in som talar om aktuella händelser i
kommunen.
Ska rektor vara med under hela mötestiden? Vi prövar att mötet träffas
utan rektor 18.30 – 19.00. Rektor kommer till mötet ca 19.00 och är
närvarande ca en halvtimma framåt.
Rektor väckte frågan om hur vi gör skolgården trevligare för våra elever.
Föräldrarna föreslog att kontakt tas med kommunen om möjlighet att få
ett ekonomiskt bidrag. Föräldrarna ombads att komma med förslag om
hur vi kan förbättra skolgården. Eleverna bör tillsammans med Tekniska
avdelningen utforma skolgården.
Rektor ställde frågan om vilka skolrepresentanter som ska vara med på
skolrådsmötena. Representanter för musikskolan, fritid och bibliotek kan
komma att bjudas in vid behov.

Kaféverksamheten öppnar måndag 19/9. Miljöinspektörer har gjort
kontroll av hygienstatus. Vi måste följa rådande miljölagar och köket
kommer fr o m nu att köpa in smörgåsar och bakverk. Klasserna får 400
kr per vecka när de arbetar i kaféet. Detta är ett försök som kommer att
utvärderas och varorna säljs till självkostandspris. Skolan måste anlita de
företag som kommunen har upphandlingsavtal med.
Elevnärvaron diskuterades och vi har för närvarande hög närvaro på
skolans lektioner. Endast få 1-2-3-samtal med rektor har genomförts.
Frånvaron ska registreras samma dag av läraren.
Nya cykelställ har beställts. Önskemål framkom om tak över cykelställen
och rektor tar med sig denna förfrågan.
En elev har bestulits på flera föremål i omklädningsrummet i
idrottshallen. En fråga ställdes om man kan köpa in låsbara skåp till
omklädningsrummen. Detta finns inte idag men är ett önskemål inför
framtiden. De elever som är rädda om sina kläder kan lägga dem i
skolväskan och ta in dem i idrottshallen eller be att idrottsläraren låser in
dem.
Skolläkare finns ännu inte på skolan men upphandling pågår med
Kungälv. Skolsköterska och kurator finns anställda. Magnus Johansson
som är skolans nya psykolog börjar den 15/10.
På skolan finns tid avsatt för studiestöd. Hittills har intresset för
studiestödet inte varit stort, men fler elever kommer troligen att anmäla
sig. Förra året gick ca 25 – 30 elever till studiestödet och det är bra att
denna möjlighet finns.
Föräldrar föreslog att schemaläggare ska samordna schemaläggningen
med elevernas busstider så att onödiga håltimmar undviks.
Loftet har bytt namn till Oasen och här får elever undervisningshjälp. Den
nya skollagen uttrycker att elever som behöver hjälp ska få det inom
klassens ram i möjligaste mån. Vid synnerliga skäl får man ta ut eleven ur
klassen för stödundervisning.
Insatser har gjorts för att minska skadegörelse. Den gård som hade minst
skadegörelse fick 2000 kr som bonus samt gratis fika till hela klassen
förra läsåret.
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