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Protokoll fört vid Aroseniusskolans skolrådsmöte
2010-12-01

1.

Mötets öppnande
Rektorn Carina Olsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare
Till dagens möte valdes Agneta Hummerhielm till ordförande och Camilla Wester till
sekreterare.

3.

Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

4.

Föregående protokoll
Protokollet från det förra skolrådsmötet fanns inte tillgängligt för genomgång.

5.

Rektorn informerar
• Bussturer till Skepplanda
Det har varit problem för Aroseniusskolans elever att få plats i de bussar som har gått till
Skepplanda efter klockan 15.00, varför en av elevernas föräldrar har arbetat för att det skall
sättas in fler bussturer. Som ett resultat av detta kommer det från och med den 12 december
2010 att gå bussar från Älvängens centrum till Skepplanda klockan 15.14 respektive klockan
15.24. Vi tackar den aktuelle föräldern för det!
• Håkan Kollberg Winsnes närvarade vid mötet. Håkan arbetar halvtid som utvecklingsledare
på Aroseniusskolan och är även tillförordnad rektor i händelse av Carina Olssons frånvaro.
Håkan är skolledningsgruppens IT-ansvarige och redogjorde med anledning av att detta för
aktuella IT-frågor i skolan;
-

Vi fick bl a veta att en del av eleverna i nian har gjort åverkan på de datorer de har fått
tillgång till genom det s k ”En till En”-projektet. Självrisken för dessa skador kostar
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Aroseniusskolan stora belopp. Genom stickprovskontroller har det även visat sig att
det har laddats ned otillåtet material på vissa datorer. Mötet diskuterade olika
alternativ för att komma tillrätta med dessa problem. Vi fick också veta att dagens
sjuor och åttor inte kommer att få egna datorer i grundskolan, men att det finns 30
stycken bärbara datorer på Aroseniusskolan som lärarna kan boka till eleverna vid
behov.
-

Håkan berättade att det går att välja IT som ämne på Elevens val.

-

Lärarna har fått krav på sig att de skall arbeta mer aktivt med It´s learning. Som en
hjälp för lärarna föreslog en mötesdeltagare att en mall som alla lärare kan använda tas
fram. Det framställdes vidare ett önskemål om att en presentation av varje lärare läggs
upp på It´s learning,

• Aroseniusskolans kvalitetsredovisning avseende förra läsåret ligger på skolans hemsida, som
kan nås via www.ale.se. Det kan noteras att den mätning som gjordes i samband med
skolavslutningen i juni år 2010 visade att 83 % av Aroseniusskolans elever då var behöriga
till gymnasieskolan, men att ytterligare 10 % av eleverna fick gymnasiebehörighet efter att
ha deltagit i den s k sommarskolan.
• Aroseniusskolans likabehandlingsplan kommer att läggas ut på skolans hemsida.
• Niornas avslutningsfest
Mötet beslutade att rektorn skall kalla niornas föräldrar till ett separat föräldramöte nu i
januari. Till detta möte skall mentorer samt skolrådsrepresentanter och lärare att bjudas in
för att informera niornas föräldrar om hur denna fest har arrangerats och finansierats tidigare
år. Därefter får niornas föräldrar arbeta vidare med frågan.
• Extra resurser
Aroseniusskolan har fått extra resurser i form av två deltidsanställda fritidsledare.
• Matkuponger till föräldrar
Nästa år kommer de som har barn på Aroseniusskolan att få matkuponger så att föräldrarna
kan gå och proväta maten på skolan själva.
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6.

Övriga frågor
• Ytterligare ett café?
Skolan funderar på att göra området utanför kopiatorrummet mysigare. Eventuellt kommer
ett litet café att öppnas där. En mötesdeltagare uttryckte oro för att denna förändring
kommer att leda till att det blir trångt på platsen.
• Kryddning av skolmaten
En förälder föreslog att kökspersonalen endast skall krydda skolmaten med salt och peppar
samt att andra kryddor skall finnas tillgängliga för de elever som så önskar. På så sätt kan
varje elev påverka smaken på sin mat själv. Rektorn skall framföra önskemålet till den som
är ansvarig för detta.
• 1,2,3-modellen
En förälder undrade om införandet av 1,2,3-modellen har givit någon effekt, varvid Carina
Olsson upplyste oss om att man har nått goda resultat genom att närvaron på lektionerna har
ökat betydligt.
• En mötesdeltagare påpekade att man hade fått löfte om att en socialpedagog skulle finnas
tillgänglig i en specifik klass, men att så inte har blivit fallet. Rektorn beklagade dels att det
inte har gått att göra som man hade planerat, dels att elever och föräldrar inte har fått
tillräcklig information om förändringen.
• Skolkatalogen
På grund av problem med tryckningen har skolkatalogen ännu inte kunnat levereras.
Personalen på Aroseniusskolan gör vad man kan för att skynda på processen.
• Livskunskap
En mötesdeltagare undrade om man i ämnet livskunskap tillämpar programmet SET (Social
och Emotionell Träning) på Aroseniusskolan, varvid han fick ett nekande svar av Carina
Olsson.
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• Röda tråden-arbete
En förälder undrade om det har förts över någon information om enskilda elever från lärarna
på mellanstadiet till lärarna på Aroseniusskolan. Rektorn svarade att det har det, dock endast
sådant som gagnar eleven i fråga.
Carina Olsson meddelade slutligen att en ny skol- och kursplan skall implementeras till
hösten. Mot bakgrund av detta kommer lärare från alla stadier att träffas under vårens
studiedagar.

Vid protokollet: Camilla Wester

