Skolråd 2013-01-16 Arosenius skolan, ca kl 18:40 – 20:00.
Det noterades att få representanter var närvarande!
För åk 8-9 kan orsaken delvis vara, besök i gymnasieskolor.
Närvarande.
Rektor (Carina Olsson), Åsa 7B1, Carina 7d, Eva 8c, Kent 9c1. Fritid Elisabeth ”Bettan”
Persson, Daniel ”Julle” Juhlin.
Beslut:
Mötet förordar ”flytande” dagordning (Innebär att var fråga får egen punkt i anteckningar).
Mötet beslutade att Kent Lillfors 9c1 skall föra antekningar.
Inledning.
Rektor informerar att Elisabeth ”Bettan” Persson samt Daniel ”Julle” Juhlin, uppsökare på
Ale fritid kommer informera om deras verksamhet.
Deras målsättning är att finnas till hands när ungdommar har sin ”fritid” ute i våra samhällen.
De hade mycket att berätta! Att sammanfatta förståligt blir en utmaning!
Bettan och Julle har inga problem med att ”vara bevärliga” emot våra tonåringar i huvudsak
13 till 18 (21) år. De samarbetar även med ”fältassistenter” och polis!
Bettan och Julles verksamhet är uppsökande och i huvudsak preventivt. Många gånger
uppsöker de ungdomar där de ifrån tid till annan finns, deras närvo bygger på tips ifrån bl.a.
föräldrar vilka kan känna till att ex vid ”Y-sjön” är det fest nästkommande helg.
Är en ungdom berusad tillser de att denna ungdom på ett säkert sätt kommer hem.
Ett samarbete med bl.a. polismyndigheten gällde s.k. Epa-traktorer (eg. A-traktorer min anm).
Det arrangerades ett möte med denna kategori av motorburen ungdom, sannolikt fanns ett
antal mopedburna ungdomar med också, polisen m.fl. deltog på mötet.
Polisen markerade att ”idag” gör vi ingen fordonskontroll utan uppmanade ungdommarna att
åka hem för att återställa fordonen i det skick vilket gäller för A-traktor och moped.
Polisen meddelade att ifall de senare gör ”flygande” kontroller kommer amälan att göras ifall
det finns avvikelser rörandet fordonet, trimmning etc.
Man informerade även att lämplighetsintyg för bil riskeras, det är inte omöjligt att även
förälders/föräldrars körkort kan dras in ifall minderårigt barn framför olagligt fordon.
Är fordonet t.ex. mopeden trimmad gäller inte försäkringar.
Det som då riskeras är
 Olovlig körning (t.ex. trimmad moped är Mc)
 Oförsäkrat fordon
 Oskattat fordon
Gäller i tillämpliga delar även A-traktor som inte överenstämmer med ”typ-intyg”
Senare gjordes s.k. ”flygande inspektion”. Ett antal A-traktorer och mopeder överensstämde
inte med gällande ”typintyg”. Vilka represaliersom utdelades är okänt samt egentligen
ointressant.
Men antas förälder ha kännedom om att deras barns moped är trimmad, kan även förälders
körkort dras in!

Energidrycker.
Energidrycker kan sammanfattas som inte önskvärd produkt, i synnerhet inte för våra
ungdomar.
Förutom koffin (kan var 3-4 koppar kaffe) innehåller de även Taurin vilken påverkar den
naturliga insulin produktionen.
Trots mina minimala medecin kunskaper är energidrycker och växande människor ingen bra
kombination.
Skolinspektionens rapport.
Rektor sammanfattar att ”alla är på tårna”!
Det handlar om systematisering, ämnesövergripande och mycket mer!
Elevdemokrati, om hur eleven kommer in i demokrati arbetet på ett relevant sätt.
Arbetet är och skall vara pågående – ”ett levande dokument” vilket med tiden är föränderligt.
Rektor och skolledning har ansvaret.
Betygsdiskution.
Rektor gjorde en sammanfattning som vi möjligen förstod!
Kravet på antalet ”godkända” ämnen i grundskolan har ökat i.o.m. det nya betygsystemet.

Mat.
Mat är något alla behöver i allmänhet och våra ungdomar i synnerhet!
Ofta förekommer det att sista ”sittningen” får ”reservmat”!!! T.ex. räckte inte risgrynsgröten
till sista ”sittningen”!
Rektor meddelade att det bl.a. förekomit tävling i att äta köttbullar!!
Antalet köttbullar ”vinnaren” slukat saknar all relevans – men hämtar en (eller fler) elever 20
– 50 extra köttbullar, bör personalen i skolrestaurangen reagera (min åsikt på mötet.
Rektor har till lärare/mentorer deligerat frågan om hur ofta ”reservmat” serveras till ”sista
sittningen” för direkt rapport till rektor.
På direkt fråga ifall det handlade om ekonomi svarade rektor som nej.
Vid pennan
Kent G Lillfors
9c1
Kommande möten!
21:e februari
18:e mars
7:e maj

