Protokoll fört vid skolråd Aroseniusskolan 2011-11-30
Närvarande:
Iris Vannerlund
Tomas Johansson (ordf)
Jari Tolkki
Eva Tilly
Jan Rhodén
Anette Wallin Assadi
Therese Bergman
Martin Löwendahl
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Ordförande Tomas Johansson hälsar välkommen.
Therese Bergman skriver protokollet för kvällen.
Föregående protokoll saknas. Vem skrev?
Presentation av samtliga närvarande.
Elevhälsans representanter för dagen
Martin Löwendahl (socialpedagog) och Katja Hautaniemi (skolkurator) från Elevhälsan närvarar på
mötet för att informera om Elevhälsans verksamhet och representerar skolan på mötet då rektor är
frånvarande.
Martin och Katja berättar om sina uppgifter på skolan. Det handlar bland annat om samtal med
elever, mobbingteam, kamratstödjare, både förebyggande och åtgärdande verksamheter. Martin
arbetar i huvudsak förebyggande och Katja åtgärdande.
Mycket av arbetet har under hösten varit på individnivå och rört bl a mobbningsfall, och då har det
förebyggande arbetet till viss del fått stå åt sidan. Nu återgår man till att i större utsträckning arbeta
förebyggande.
Likabehandlingsplanen för Aroseniusskolan
Likabehandlingsplanen ska upprättas varje år utifrån dagsaktuell tillvaro på skolan. Går ut på remiss
och ska sedan klubbas.
Frågor från skolrådet ang Likabehandlingsplanen från förra mötet:
Respekt, hur vi/eleverna ser på ordet och dess innebörd. Viktigt att formuleringen i angående
respekt Likabehandlingsplanen tydliggörs för eleverna både i skriften och i diskussioner vid
implementering.
Mobbningsbegreppet; kränkande handling kontra mobbing. Upprepade kränkande handlingar över
tid är mobbning. Skolan agerar vid både vid kränkningar och mobbning, ärendet dokumenteras och
vidarebefordras till nämnden. Mentor har huvudansvar för information till föräldrar, men ibland
ringer hälsoteamet istället.
Kamratstödjarna informeras ytterligare ang definition av mobbning/kränkning.
Likabehandlingsplanen är tagen och implementering påbörjad.
Föräldrastöd från kommunen m fl
- Luftslottet
Droganvändningen i Älvängen ökade markant för något år sedan och i samband med detta startade
några föräldrar en förening; Luftslottet. Syftet är att ska skapa andra intressen hos ungdomarna,
motorklubben är involverad genom aktiviteter och Lärlingsgymnasiet är med och samarbetar.
- Föräldarstöd från A-Ö
Birgitta Frödén ansvarig på kommunen. Föräldrakurser, diskussionskvällar, COPE; för föräldar med

yngre barn. Connect; för tonårsföräldrar. Connectkursen startar i januari.
- Föräldrabussen
- Föräldratelefon
- Familjehuset i Surte; möjligt att själv ringa direkt om man vill tala med någon
Läget i Älvängen
info från Fritidsgården via Martin och Katja: De har många medlemmar och många besökare i höst.
EPA-traktorerna/A-traktorer har varit på tapeten under hösten, upplevts som störande i samhället.
Mycket telefonpåringningar till kommunen ang fordonen.
SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid) träffas regelbundet och informerar varandra om vad som
är på gång.
Mopedkörning och skjutsande är fortfarande ett problem.
När fritidsgården är öppen är även för föräldrar välkomna att droppa in på kaffe och se hur läget är.
Hur går snacket hemma? Är det fester på gång? Informera gärna elevhälsan eller fritid om ni hör
något.
ÖPP-modellen
Ale Kommun inför ÖPP-modellen (Örebro Preventions Program).
Syfte
”Förebygga tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar genom att verka för att
föräldrar vidmakthåller en restriktiv inställning till ungdomsdrickande även när deras barn kommer
upp i tonåren.”
Enligt enkätundersökning som görs bland elever i 8:an är det en relativt hög andel föräldrar i vår
kommun som tillåter sina ungdomar att dricka alkohol. Ca 30 % av eleverna vet inte om deras
föräldrar skulle godkänna deras ev drickande eller ej.
Langning förekommer i Älvängen och medvetenhet finns hos både fritid, polis och nattvandrare.
DISA-metoden
Martin och Katja har går en utbildning i DISA-metoden som arbetar förebyggande för tjejer mot
stress och depressiva symptom. Det blir uppstart på Aroseniusskolan i en av klasserna i åk 8. Tanke,
känsla och handling ska genomsyra metoden; ”Jag duger som jag är”.
Rökning
De elever som upptäcks röka på skolområdet blir rapporterade och föräldarna kontaktas. Eleverna
vet var man kan stå och röka utan att bli sedd av passerande vuxna på skolan. De vuxna är också
medvetna om dessa platser och måste aktivt titta till dessa platser.
1, 2, 3-metoden – hur är läget just nu?
Minskat antal samtal.
Orsak? Färre lärare som rapporterar eller färre elever som är frånvarande?
Loftet
Man får inte längre, enligt lag, exkludera elever i så stor utsträckning som möjligt. Vid särskilda fall
kan elever få stöd utanför klassens ram. Stöd ska ges i den befintliga klassen som tex
kompensatoriska hjälpmedel samt ändrade undervisningsformer. Loftet finns således inte längre.

Övriga punkter
Det står på skolans hemsida att mötet är imorgon. Vi är få representanter på plats ikväll, kommer det
andra representanter imorgon? Tomas mailar ut ett observandum att mötet redan är genomfört.
Noga att kallelsen går ut i god tid inför mötet. Vem är ansvarig för att kallelsen går ut? Ordförande
eller rektor? Diskuteras på nästa möte.
Det är viktigt att protokollet som skrivs under mötet mailas ut i enlighet med vad som beslutats,
samt att kallelse går ut i god tid.
Mail från skolrådsrepresentant som ej har möjlighet att närvara ikväll:
1. Förfrågan ang tid utan rektor i inledningen av mötet. Syfte och hur ställer vi oss? Vi skjuter upp
frågan då vi är relativt få närvarande.
2. Klargörande i vilka frågor vi har beslutsrätt som skolråd? Frågan uppskjutes till nästa möte.
Elevens val
Matsituationen under dagen för elevens val.
Ska föräldrarna behöva skicka med matsäck eller matpeng? Tar för lång tid att förflytta sig för
somliga till skolans matsal.
Att eleverna bara går 4 h under de dagarna det är elevens val, vad är anledningen?
Vi har fortfarande många frågor angående elevens val. Är det elevens val den 9/12 eller den 10/12?
Olika bud/information florerar. Vi lyfter frågan ang elevens val med rektor under nästa möte.
Avslutningfesten för 9:orna; hur blir det för årets 9:or?
Nästa möte onsdag 18 januari 2012 kl 18.30. Välkomna!

Vid protokollet
Therese Bergman

