Skolrådsmöte på Aroseniusskolan 2012-05-22
Närvarande : Carina Olsson rektor , Carina Janson 9B2, Thomas Johansson 9D, Marika Joviken –
lärare, Jan Rhode´n 8B, Soile Bergholtz 9A, Eva Baggersgård 7C, Anette Wallin Assadi 7D2,
Per Andersson 7D2, Therese Bergman 7D3 och 9D,
1. Föregående mötesprotokoll uppläses
2. Vikariesituationen : Ann-Christine Hult – skolassistent på Aroseniusskolan är idag inbjuden
för att berätta lite om vikariesituationen. Man använder sig av ett nytt verktyg som heter
Vikarien.se. Intresserade kan lägga upp sin profil på denna hemsida och ange med vad och
var man är intresserad av att arbeta. När Ann-Christine kommer på morgonen kl 07.00 kollar
hon om någon sjukanmält sig, vid sådant fall går hon in i systemet och börjar leta efter
lämplig person som kan vikariera. Hittar man ingen meddelar hon den drabbade klassen som
då brukar få hemuppgifter att göra istället eller så kan man sitta och arbeta i
uppehållsrummen. Skulle Ann-Christine vara förhindrad att möta upp klassen skall eleverna
komma till skolexpeditionen och närvaroanmäla sig annars blir det ogiltig frånvaro på den
lektionen. Det är ett tufft jobb att hitta vikarier framförallt till högstadie. Bifogat (detta
kommer senare pga tidsbrist) i detta protokoll medföljer en statistik på antal vikarier en
”normal” månad på Aroseniusskolan. Vi tänker högt och funderar på om det skulle vara
möjligt med några lärartjänster per skola som skall fungera som fasta vikarier istället för
Vikarien.se. Fördelen skulle bla bestå i att eleverna känner sina vikarier och det blir inte
sådan stor omställning för eleverna om det är en vikarie som kommer till lektionen.
3. Lärarsituationen: Carina berättar att det i dagsläget finns två vikarier på skolan som kommer
att jobba till terminens slut. Två nya tjänster skall utannonseras inför HT- 2012 gällande en
SO-lärare samt en specialpedagog. Det finns 3 spanskalärare på skolan som är
tillsvidareanställda.
4. Elevantalet ökar lite nästa läsår till 352 elever.
5. Fotografering : Nytt förslag gällande fotografering. Eleverna fotograferas med gruppfoto på
skoltid men om man önskar ta ett porträttfoto kommer detta ske utanför skoltid men under
samma dag. Detta är valfritt. Fördelen är att man då kan ta en syskonbild, familjebild el likn.
något som inte varit möjligt förut.
6. Mopeder: Det förekommer förstörelse av mopeder som står parkerade i cykel/mopedtaket
utanför skolan. Ungdomarna vistas gärna i detta område och använder cykel/mopedtaket
som tak/skydd eller mopederna som sittplatser. Ett förslag vore att placera ut
sittplatser/bord med tak på några ställen på skolgården som är inbjudande att ”hänga” vid.
Detta kan göra att förstörelsen minskar.
7. Basketplanen: Det finns elever som vill använda basketplanen men just nu är det stora
jordhögar där pga bygget av ny konstgräsmatta. Dessa kommer att flyttas allt eftersom
bygget blir klart. Man får helt enkelt försöka spela någon annanstans tillsvidare.
8. Det kommer att bli ett förberedande skolrådsmöte den 10/9 2012 kl 18.30 för de personer
som är sittande i skolrådet idag. Första ordinarie skolrådsmötet på höstterminen blir den
8/10 2012 kl 18.30

9. Vi avslutar med att utvärdera året som varit och önskar varandra en skön sommar !

Spexfotot för åk 9 kommer att ske den 7/6.
Vid tangentbordet satt
Carina Janson

