Protokoll fört vid skolrådsmötet på Aroseniusskolan 2011-05-30
Närvarande:
Carina Olsson, Rektor
Amanda Hessfeldt, elevrådet
Mauritz Köhler, elevrådet
Peter Johnsson
Lillemor Prambrant
Iris Vannerlund
Therese Bergman
Katarina Tallian
Lennart Ekelund
Till ordförande för mötet valdes Therese Bergman
Till sekreterare för mötet valdes Lennart Ekelund
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Läsåret utvärderades ur olika perspektiv, först ut var Elevrådet som representerades av Amanda
Hessfeldt och Mauritz Köhler. Det har varit en hektisk, men samtidigt mycket rolig period. Jennifer
Nilsson och Amanda Hessfeldt var på utbildning i Sveas (elevorganisation) regi i Timrå. Man har
antagit nya stadgar, valt ny styrelse, (Jennifer Nilsson 7A som ny ordförande), samt haft årsmöte.
Elevrådet har arbetat med fokusfrågor inom område Miljö- och utbildningsfrågor. Bland annat har
man jobbat med vikten av att ha vikarier som är lämpade för de ämnen som de skall undervisa i. Ett
annat ämne man har jobbat med är det faktum att försöka så skolböcker som är moderna.
Efter elevdemonstrationen i Alafors, (arangerad av Elevrådet), tänkte berörda politiker om och
antalet fritidsledare som omfattades av förslaget minskade från tre till två.
Det är en bra känsla i skolan och skadegörelsen har minskat.
Det är viktigt att ”It´s learning” används i större omfattning.
Mobiler och mössor: skolan arbetar på att lärarna skall bli mer konsekventa i sin tolkning. För
närvarande är mössor ej tillåtna på NO- och slöjdlektioner samt i Bamba. Kepsförbudet i Bamba är en
regel som är svår att kontrollera, dags att omvärdera?
Skolan: Carina meddelade att Elevrådet har fungerat väldigt bra men att Klassråden behöver
utvecklas.
Skolrådet: Närvaron har minskat, vad beror det på? Saknas det stora frågor att fokusera på? Skall
man bjuda in politiker till vissa möten eftersom vissa frågor bottnar i problem som våra folkvalda kan
förklara?
Hur skall skolrådsprotokoll distribueras? Som det är nu så finns de på skolans hemsida Skolråd |
ale.se. Här finns datum för möten, dagordning, protokoll etc.
Skall rektor vara med under hela mötet? Skall vi ha ett annat upplägg för mötet? Dessa frågor får vi
ta upp till hösten.

Budget: Frågan väcktes hur det står till med ekonomin och Carina svarade att anslagen ligger kvar på
samma nivå medan hyror och lönekostnader ökar.
Elevdatorer: Man efterfrågade en utvärdering av användningen av elevdatorer. Målet är att varje
elev skall tilldelas en dator. Datorerna skall vara verktyg , ej leksaker.
Nästa möte blir 12/9 klockan 18:30.
Elevrådet bjuds in till det andra Skolrådsmötet för hösten, 18/10.
Föräldramöten är preliminärt planerade enligt följande:
7:an 29/8
8:an 1/9
9:an 5/9
Beslut om följande skolrådsmöten under nästa läsår:
12 september 18.30
18 oktober 18.30
1 december 18.30
18 januari 18.30
1 mars 18.30
23 april 18.30
15 maj 18.30

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid pennan/tangentbordet:
Lennart Ekelund

