Protokoll från skolråd 2013-05-07 kl 18:30
Närvarande: rektor Carina Olsson, Carina 7D, Gunnel 9C2, Carina 8D2, Jari 8D3, Eva 8C
1.
2.
3.
4.

Mötet förklarades öppnat
Ordförande blev Gunnel 9C2 och sekreterare blev Carina 7D
Dagordningen godkändes
Föregående mötes protokoll godkändes. Rektor skall kolla med bamba igen om man
använder glutamat = jästextrakt alt. smakförstärkare i matsalen och om man isåfall
kan begränsa användandet av detta.
5. Rececentrum : Jari har ringt och pratat med Västtrafik och det har blivit ökad
bevakning av området. Rykten sprids om att det skall förekomma en ”Vodkabil” som
säljer alkohol vid resecentrum på helger.
6. Önskemål framkommer om ”kickoffdagar” för elever o lärare till nästa läsår då nya
grupper kommer att bildas och gårdarna kommer att bli indelade per årskurs. Det
kommer eventuellt att bli ett föräldramöte om den nya organisationen på skolan
innan sommaren, rektor ger i så fall besked om detta senast v.20
7. Datorer : Enligt föräldrarna är i dagsläget svårt att komma ut på nätet ( dålig
täckning) för elever som arbetar i klassrummen pga att andra elever som samtidigt
har rast också använder sina datorer till att surfa med. Nya krafttag behövs för att
arbeta fram gemensamma regler vad som skall gälla för datoranvändandet på skolan.
8. Rektor Carina informerar om att hon kommer att sluta på sin tjänst den 28/6 för att
börja en ny anställning som rektor i Mölndals kommun från HT-13. Lärare och elever
på skolan håller just nu på att tillsammans utforma kriterier till en annonsering efter
ny rektor. Rekrytering kommer att påbörjas inom kort. Troligtvis kommer
höstterminen att starta upp med en stafettrektor från vår egen organisation tills den
nya rektorn börjar. Utredning pågår för att ta reda på varför omsättningen av
rektorer är så stor inom Ale kommun.
9. Ny behörig slöjdlärare börjar den 1/6
10. Monika Täng-Ekfeldt kommer att sluta samt ytterligare en lärare vars namn ännu ej
är offentligt
11. Hjärnspark: Jari undersöker möjligheten om någon från Sahlgrenska kan komma till
oss i höst för att prata om ämnet.
12. Skolavslutningen kommer att se ut som tidigare förutom att avgångsklassernas
vandring genom bågen som troligtvis tas bort. Ev rosutdelning kommer att ske på
respektive skola, dvs 9:ornas sker på Aroseniusskolan osv.
13. Sommarskola: skall arrangeras i år men 9:orna kommer inte att kunna göra omtenta
på sina betyg direkt efter sommarskolan utan får göra detta när skolan startar igen på
hösten eftersom det inte alltid finns behöriga betygssättande lärare i alla ämnen på
plats på sommarskolan. Undantag kan förekomma om det finns behöriga lärare på
sommarskolan.
Nästa möte kommer att bli den 9/9 2013, kl18:30. De sittande kallas samt eventuellt
nya skolrådsrepresentanter. Jari tar kontakt med ny rektor gällande rutiner mm.
Vid datorn
Carina Janson 7D

Önskar alla en härlig sommar 

