Protokoll, skolrådsmöte Aroseniusskolan 2012-10-08
Närvarande på mötet: Carina Olsson: rektor, Maria Corbett:7B2, Carina Jansson:7D, Eva Baggersgård
och Annelie Synnerdahl:8C, Jari Tolkki:8D3, Gunnel Thunberg:9C2















Val av tillfällig ordförande (Gunnel Thunberg) eftersom flera klasser ej var representerade. Vi
kommer att välja en permanent ordförande på nästa möte då förhoppningsvis uppslutningen
är bättre.
Utdelning av Demokratihandboken, finns även på nätet. Den är inte reviderad sedan förra
året. Detta är det sätt som man från politiskt håll i Ale vill att skolrådet ska arbeta. På
Madenskolan testar man ett nytt sätt för skolrådet att arbeta: Man erbjuder ett drop-in
skolråd där alla föräldrar inbjuds att delta. Vi är nyfikna på att få veta hur det gick!
Vi diskuterar att ta in föreläsare till skolan för att öka föräldraengagemanget samt intresset
för att vara med i skolrådet.
Under denna termin kommer, enligt verksamhetscheferna, 1 till 1 datorer att delas ut till alla
elever på Arosenius. Skolrådet undrar om det planeras ngn datautbildning för eleverna i
samband med detta. Carina informerar om att lärarna kommer att få utbildning i samband
med detta och kommer sedan att visa eleverna ( genomgång) på lektionstid. Alla berörda
lärare i kommunen utbildas just nu i hur man kan använda datorn i undervisning.
Boktips från Jari: Hjärnspark från Karolinska Institutet, finansierad av Hjärnfonden. En bok för
både föräldrar och tonåringar om vad effekkterna på hjärnan blir av sparkar, droger, tidigt
dricka alkohol, mobbing mm. Alltså :även mobbing kan skada hjärnan! Mkt intressant! Jari
kollar om vi kan få hit ngn föreläsare i höst eller till våren. Detta tror vi är av intresse för alla
föräldrar på Arosenius. Boken kostar 20:-, ev kan man köpa in en klassuppsättning. Ev. Kan vi
få pengar till detta ur Vaknafonden.
Mats Trondman är en annan intressant föreläsare. Han har föreläst i Ale tidigare om varör
ungdomar gör som de gör under uppväxten. Eva Baggersgård kollar upp detta.
Niornas avslutningsfest: Det finns några intresserade föräldrar, Carina kollar med
mentorerna om det finns fler. Vi bjuder in festkommiten till nästa skolrådsmöte, första
stunden så vi kan hjälpa dem, sedan delar vi upp oss. Datum bestäms då.
Gunnel har satt ihop en tipslapp där man kan se hur festen ordnats tidigare år.
Carina gör iordning en festpärm och en skolrådspärm till nästa möte



Jarmo informerar om att rektorsområdet kan söka pengar till Film i skolan från Svenska
filminstitutet. Det rör sig om betydande summor till t.ex. teknisk utrustning, mm. Carina tar
med infon till rektorsgruppen.



Skolrådsprotokoll, månadsbrev, mm läggs ut på It`s learning. Några föräldrar har fortfarande
problem med att komma in på It`s learning och Skola 24.



Lärarrepresentanter bjus in till Skolrådsmöten vid behov. Vi sätter detta som en punkt på vår
dagordningsmall (Gunnel fixar en sådan). Det skrivs också in i välkomstbrevet till nya
skolrådsrepresentanter. Nästa termin bjuder vi in data-ansvarig lärare.



Vi diskuterade att det är olika stämning i klasserna, till viss del beroende på att de slagits ihop
och föräldrarna känner inte varandra. Vi rekommenderar att klasserna gör saker tillsammans
med föräldrarna (brännboll, filmkväll etc). Bra att ta upp på föräldramöte. Bra också att ha
alla föräldramöten på skolan samma kväll, för att underlätta för föräldrarna. Viktigt att
rektorerna kollar med varandra så möten inte läggs på samma kväll.



Fråga om hur återkopplingen mellan skolorna sker då eleverna börjat åk7. Det har upplevts
som att alla elever inte har samma kunskaper med sig från mellanstadiet. Carina informerar
om att den nya Läroplanen ”täpper till” sådana luckor. Läraren ska alltid möta eleven där han
eller hon är. Dessutom har man både MUG, LÄSK och Röda trådengrupper. Skolledarna
kontrollerar statistik för att få syn på olikheter. Skolorna har överlämninskonferens i maj och
återkopplingskonferens i oktober.



Tommy Moberg föeläser om doping den 6 november i Nödinge.



Inget från förra mötets protokoll behövde tas upp.

Nya datum: Carina bokar aulan till alla dessa datum ifall det blir föreläsning
Tisdag 13 november. Rapport från skolinspektionen
Onsdag 9 januari
Torsdag 21 februari (ev föreläsning om IT, alla föräldrar välkomna)
Måndag 18 mars
Tisdag 7 maj. Avslutningsmöte+ ev några föräldrar som är med i festkommitten


Vi erbjuder skolrådet att samarbeta med dem. Om de vill ha hjälp med ngn fråga är de
välkomna att komma och presentera denna i början av vårt möte.
Representanter:

Skolrådsrepresentanter 2012/2013
(Där det är tomt har ingen anmält sig.)
7A
7B1 Maria Corbett
7B2
7C
7D Carina Jansson
8A
8C Eva Baggersgård
8D1 Björn Nilsson
8D2 Anna Bengtsson

Anita Larsson

Annelie Synnerdahl

Vid tangentbordet: Maria Corbett

8D3 Jarri Tolkki
9A
9B
9C1
9C2 Gunnel Thunberg Camilla Wester
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