Protokoll från skolrådsmöte den 13 nov 2012

Närvarande: Carina Olsson, rektor, Annelie 9C1, Jari 8D3, Gunnel 9C2, Anna 8D2, Åsa 7B1, Björn
8D1, Kent 9C1, Annelie 8C och Anita 7B1
1.
2.
3.
4.

Mötet förklarades öppnat av Gunnel och dahordningen godkändes.
Till ordförande valdes Gunnel och till sekreterare Anita
Kallelsen godkändes
Föregående protokoll lästes upp. Mötena mellan Arosenius och Madenskolorna kommer att
fortsätta då det var nyttigt och uppskattat.
5. Föreläsare: Boken ”hjärnspark” kommer att köpas in, förhoppningsvis med bidrag ur
vaknafonden. Att ta ner en föreläsare för att föreläsa både för elever och personal behöver
finansiering då de behöver få sina resor betalda. Detta kollas upp. Det kommer också att
komma en föreläsare som pratar om datorer. Se datum i nästa protokoll.
6. Elevrådet kommer nästa gång
7. Rektor informerar/
8. skolinspektionen: Skolinspektionen var på besök innan höstlovet och rapporten
offentliggjordes 16/11. Förra gången Aroseniusskolan hade inspektionen på besök fick
skolan massor av kritik. Nu ansåg det att det var en plats där man kunde känna sig trygg och
säker. Både elever och personal. Det pedagogiska ledarskapet fungerar väl men de åtgärder
som satts in för att höja elevernas resultat har ej ännu burit frukt. Skolan har utvecklats på
flertalet områden. Den kritik som framfördes var ffa klassrumsmiljön, eleverna skall vara
med och påverka undervisningen i högre grad, det kreativa surret saknas. En del
undervisningssätt bör anpassas. Likabehandlingsarbetat fungerar väl men
värdegrundsarbetet bör fortgå i klassrummen. Samverkan mellan elevhälsoteam och lärare
skall utvecklas. Skolan har påbörjat att lägga om utvecklingsarbetet och att utveckla metoder
för klassrummen. Utvecklingssamtalen är liten sena pga Unikum. Skolinspektionen nöjda
med användningen av detta. Unikum ger en bättre insyn, bland annat för rektor som kan se
var insatser behöver sättas in.
9. Förslag till fast dagordning godkändes, se bilaga.
10. Avslutningsfest. Det är föräldrars uppgift att se till att den blir av. Skolan har gjort i ordning
en pärm från föregående för tips och råd där lärare från förr(när skolan ordnade) och
föräldrar till fd nior skrivit. I år blir det ingen fest om inte föräldrar från alla klasser är med.
9A och 9B saknar representanter- anmäl er gärna!
11. Övriga frågor: Åttornas klassrum. Före jul skall 8D1 få ett nytt. När kommer datorerna?
Tidigast januari är sista budet. It-avdelningen arbetar på det. Spår av droger på skolan? De
vet om att det finns gott om det både i Älvängen och Nödinge men än så länge inga
indikationer om att det förekommer på skolan. Lämna gärna tips till polisen om ni ser något!
Nattvandra gärna. http://www.ale.se/kommun-och-politik/sakerhet-ochkris/brottsforebyggande-arbete/nattvandrare.html Vi ska bjuda in uppsökarna för att få reda
på mer om deras verksamhet och kommunen. Har ni frågor, ta gärna kontakt med er
representant innan nästa möte.
Nästa möte: 16 januari 18.30
12. Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Anita Larsson

Fast dagordning
Skolrådsmöte ...dag ../.. 20.. kl..... i ......................................
Rektor kommer in efter 15 min
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Rektor informerar
6. Elevrådet
7. Kommande föreläsare
8. Inbjuden till skolrådet
9. Aktuella frågor från föräldrar
10. Övriga frågor(uppkomna under mötet)
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

OBS! Årspåminnelse: Niornas avslutningsfest

