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Till ordförande för mötet valdes Therese Bergman
Till sekreterare för mötet valdes Iris Vannerlund

Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Föregående protokoll lästes upp
Information från
från tf rektor Håkan som älskar statistik/analyser och siffror
Aroseniusskolan söker efter ytterligare en Specialpedagog till 100 %.
Två skolläkare för hela Ale och Skolsköterska för Aroseniusskolan finns nu.
Demokratihandboken, den kommer vi att gå igenom till hösten, men redan nu fick vi en kopia
så kan läsa in oss på den.
Skolbladet avseende Aroseniusskolan, är senaste publicerade statiskuppgifter, den går att
finna under: Skolverket, statistik http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/8785
Där framgår det att Arosenius har höjt sig i betygen. Det man har presterat under lov-skolan
finns inte med i statistiken än.
Det finns mycket läs nyttigt på SKOVERKETS hemsida.
Har ni frågor rörande skolan kan man maila till skolverket på: upplysningstjänst, så får man
svar på ca 48 tim eller maila Håkan Kollberg Winsnes så hjälper han gärna till.
Ett annat analysverktyg är SALSA Studie (skolverket).
Satsningarna på höjda betyg har hittills gett bra resultat och nu kommer det att ske en
storsatsning på matematiken. Bla. har Albo och Maden fått en miljon på två år till
matematikundervisningen.
Arbetet pågår med att Carina och Håkan är med på lektioner, ett led i den nya skollagen då
skollagen kräver mer av skola och rektorer.
Mopedansökan angående förbjudande av körning i skolområdet avslogs.
Det kommer en ny skollag och betygsättningen enl. följande: Ht 11: Åk 7 inga betyg, åk 8 de
nya betygen A-F (=ej betygsunderlag), åk 9 de gamla betygen G-MVG. Från och med hösten
2012 då får årskurs 6-9 de nya betygen A-F & Streck (=ej betygsunderlag)
Nationella prov kommer att var i årskurs 3, 6 och 9.
Det kommer att krävas lärarlegitimation i fortsättningen.

Övrigt
Det har gått ut info om skolresor, eftersom den mesta informationen var, vad man inte fick
göra efterfrågades en ny med vad man fick göra, Håkan återkommer om detta. Det har även
blivit en större åtstramning när det gäller vilket ansvar en lärare har vid skolresor.
Mopedansökan angående förbjudande av körning i skolområdet avslogs.
Det råder fortfarande ett lugn i skolan och låg skadegörelse.
Ang tävlingen som utlystes i höstas så utsågs två vinnare, de fick fika och pengar till att fixa
till sitt ”område”.
Patrick Phillips Skolledare från Alegymnasium var och träffade niorna denna kväll och
passade på att träffa skolrådet. Han tog tillfället i akt och informerade om att de kommer att
träffa alla åttondeklassare under våren 2011 för att förhöra sig om vad de är intresserade av,
så att de kan planera bra alternativ, så det är bra att redan nu ta sig en funderare och sedan
framföra sina drömmar vid mötet. Eftersom konkurrensen är stor mellan gymnasieskolorna
vill de vara tidigt ute för att visa sig. Nu finns det 543 olika alternativ att välja mellan så det är
inte lätt att välja skola.
På Alegymnasium har ettor och treorna har blivit tillfrågade om de trivs på skola och 95 %
gör det, 93 % är nöjda med utbildningen. Entreprenörskap, Nationellt utbyte inkl praktik och
att de sätter eleven i centrum är vad de är starka på. Obs! Tänk på restiden med.
Den 10/1 öppnades möjligheten att kombinera Musik ihop med Samhälls- eller Naturvetenskapsprogrammet.
Nästa möte är den 16 maj kl 18.30
Elever från elevrådet är med och utvärderar.
Tack för ett trevligt möte! Vid pennan denna gång Iris Vannerlund

