Protokoll Aroseniusskolans skolråd 2012-09-10
Närvarande: Jari Tolkki 8D3, Per Andersson, Soile Bergholtz 9A, Jan Rhodén 9B, Carina Olsson
rektor, Carina Janson 9B2, Gunnel Thunberg-Johansson 9C2, Eva Baggersgård 8C, Therese
Bergman 8D3
Till ordförande för dagens möte väljs Per Andersson och till sekreterare Therese Bergman.
Syftet med dagens möte är framför allt att knyta ihop föregående och innevarande läsår och få en
bra start för årets blivande skolråd, samt hitta ett sätt att välkomna nya representanter till skolrådet
och som sedan enkelt kan sätta sig in i skolrådets funktion och arbete.
Vi tycker att årets skolrådsrepresentanter ska välkomnas med ett brev och med ett häfte med
föregående års protokoll så att de får möjlighet att snabbt komma in i skolrådets arbete. Pelle har
skrivit ihop ett förslag på brevet som ska gå hem till de blivande skolrådsrepresentanterna. Vi gör
några justeringar och ber Carina lämna över dessa till klasslärarna som i sin tur lämnar till de
nyvalda representanterna direkt efter att de utsetts under föräldramötet. Per mailar brevet till Carina.
Vi utser en ordförande vid första mötet i oktober.
Hur gör vi med alla vanligt förekommande frågor som upprepas för varje år? Kan vi göra ett
kaledarium där det framgår vilka punkter som lyfts vid vilka möten?
9:ornas avslutningsfest
Vi diskuterar hur vi ska föra över information från årets festkommitte till blivande åk 9:s föräldrar?
Kan vi be förra gänget punkta upp vad de gjort och vilka de haft som kontaktpersoner? Carina
Janson och Gunnel Thunberg-Johansson tar på sig att sammanställa informationen och lämna över
till skolrådet. De skriver en kort utvärdering ev med hjälp av övriga i i kommitten; vad fungerade
bra och vad kan förändras till nästa år? Nog dags att byta festlokal.
9:ornas föräldramöte nu i höst; tag upp festen som en punkt på mötet för att ge föräldrarna tid att
förbereda sig och tänka på uppdraget. Skolrådet håller koll på att det blir en festkommitte under
början på 2013 och ger dem möjlighet att träffas första gången, i samband med ett skolrådsmöte.
Det behövs representanter från alla klasser i åk 9.
Klassföräldrar är inte ett obligatoriskt inslag i skolan, men det är uppskattat att föräldrar engagerar
sig i trivselaktiviteter mm.
Rektor informerar
92 glasrutor krossade på skolan i samband med skolstart.
Polisen arbetar med fallet och har en hel del att gå på. Vad kostar rutorna? 1800 kr/kvm svarar
rektor. Det drabbar inte skolans budget men vår gemensamma kommunala budget. Pengarna har
kunnat användas till bättre saker. Kan vi inspirera ungdormarna till att tänka på vad de pengar som
aldrig behöver läggas på skadegörelse kan läggas på istället? Skateparker? Basketplaner? Elevernas
egna önskemål? Samarbete med Tekniska förvaltningen har gjorts vid tidigare tillfällen och fallit väl
ut.
Övrig skadegörelse
100 000 kr lades på skadegörelse i skolan för ett antal år sedan. Beröm till eleverna då summan har
minskat rejält sedan dess. Carina uppskattar den till ca 15 000 kr förra året.
Lugn skolstart hittills. Låg skadegörelse för övrigt på skolan. Rektor Carina berättar om SSPF;
Skola, Socialstjänst,Polis,Fritid som har ett gott samarbete för att arbeta förebyggande.
TOTIS (trivselenkät) genomförs varje år. Sammanställningen från vårens undersökning har kommit

och eleverna trivs bättre än tidigare år, en vändning har skett. De allra flesta känner sig trygga i
skolan. Inkludering är viktigt för att stärka elevers självkänsla och bidrar till att skapa ett gott
klimat i skolan.
Omfördelning av resurser i slutet av förra läsåretgjordes och målet var att det skulle ge 9:orna de
extra resurser som behövdes för att klara godkänt i slutbetygen. Gav inte det resultat som man
hoppats på, man funderar över andra lösningar för detta läsår.
De elever som riskerar att inte nå målen i 9:an ska ha åtgärdsprogram och har rätt till stöd.
Åtgärdsprogram skrivs i skolan i samarbete med föräldrarna och skickas hem. Det finns möjlighet
att överklaga åtgärderna i ett åtgärdsprogram. Blankett ska finnas med tillsammans med
åtgärdsprogrammet.
Malin Lindberg är anställd som ny specialpedagog på skolan på heltid.
Mentorer som slutar. Önskemål från förälder; När mentorer slutar under sommaren och ny lärare
anställs bör detta informeras om hem t ex per mail veckan innan skolstart. Det ger eleverna en
möjlighet att känna sig lite mer förberedda.
Skolinspektionen
Skolinspektionen kommer under höstterminen att besöka Aroseniusskolan. 23-24 oktober är de här.
Skolinspektion skriver därefter en avvikelserapport. Rektor får även en muntlig rapport där både
positiva och negativa saker lyfts fram. Skolinspektionen har till uppgift att kontrollera att skolan
följer lagen och att eleverna får den undervisning de har rätt till. Förra inspektionen var hård mot
Aroseniusskolan och Carina tror och hoppas att årets inspektion ska vara mindre kritisk.
Höstterminens föräldramöte blir 24 september för samtliga klasser.
Övriga frågor
Jari Tolkki undrar om det finns möjlighet att ragga fler nattvandrare både till Skepplanda och
Älvängen. Kanske på föräldramötet? Han berättar att skolavslutningen var mycket lugn i
Skepplanda och att ett drogfritt disco anordnades i Kungälv i samband med skolavslutning och att
det varit en hel del Aleungdomar där. Det hade varit lugnt. Finns planer på något liknande i Ale? Vi
har ju Festivalborg under Valborg i kommunen som fungerar mycket bra, kan den utökas?

Nästa möte 8 oktober 18.30.
Vid tangentbordet
Therese Bergman

