Skolråd Aroseniusskolan 23/4
Protokoll.
Närvarande: Lennart Ekelund, Eva Baggergård, Iris Vannerlund, Per Andersson, Gunnel Thunberg-Johansson,
Tomas Johansson, Carina Jansson, Anette Wallin Assadi, Peter Johnsen och Rektor Carina Olsson
Ordförande Tomas Johansson
Till sekreterare väljs: Peter Johnsen
•Förra protokollet går igenom och godkännes.
•Vikarier: När lärare är sjuk och skolan inte hittat en vikarie så uppmanas eleverna att kontakta Ann-Christin
(Anki) på expeditionen för att skriva upp in närvaro. Lektioner utan lärare kan inte tas igen vid ett senare tillfälle.
Lärare som har stödtid kan gå in med kort varsel. Skolrådet föreslår att kommunen anställer en vikariepool för
att underlätta vid akuta lägen.
• Skolan för över resurser från SÅ 7 och 8 för att satsa på elever som skulle klara av målen om de får extra stöd
den sista månaden för skolår 9 de sista veckorna av terminen.
• Som svar på ett förslag att låta elever med särskilda behov få bilda en egen grupp i klassen svara rektor att
särskilda undervisningsgrupper inte bör delas av från klassen stadigvarande. I skolan tittar vi på hur varje enskild
elev kan få stöd på bästa sätt i möjligaste mån inom klassens ram.
• Skolan har ca 4 heltidstjänster att sätta in som stöd för eleverna. Skolrådet uppmanas av förälder på mötet att
skriva ett öppet brev till kommunens politiker för att öka resurserna för stödverksamheten i skolan.
Avstämningen för skolpeng sker 15 oktober och 15 mars.
• Soaré: Få elever var intresserade av att arbeta med Soarén och lärarna upplever att mycket av deras egen fritid
går åt att driva Soarén och av det skälet ligger genomförs ingen soaré just nu.
• Praktik (PRAO): enligt skollagen bör praktik spridas ut över skoltiden och kommunen har fattat beslut om att
följa styrdokumenten. Det är dessutom svårt att får praktikplatser som uppfyller arbetsmiljökraven.
• Klass 7D2 har upprättat två avtal: ett mellan elev och skola och ett mellan föräldrar och lärare. Ett dokument
innehållandes ett brev till lärare i 7D2 från föräldrarna i klassen samt en regelsamling delgavs skolrådet under
mötet.
• Elena Fridfelt (C) ordförande i Utbildningsnämnden bjuds in till skolrådet.
• It’s Learning:
Skolrådet är fortfarande kritisk mot den ojämna användningen av It’s Learning. Rektor informerar om att de vid
varje arbetsplatsträff ägnar en stund åt It’s Learning och att lärare får stöd vid behov.
• Angående spridning av protokollet: Rektor mailar ut protokoll till mentorer som i sin tur vidarebefordrar det till
föräldrar.
• Nationella prov: Skolrådet undrar hur de nationella prover används. Enligt rektor är de målverktyg för att för
att ge en anvisning om hur skolan ligger till nationellt samt är ett riktvärde för att sätta betyg.
•Ordförande vill lämna över klubban nästa termin eftersom han då inte längre har barn i Aroseniusskolan. Ett
förslag är att någon tar över kallelsen inför nästa termin och en ordförande väljas vid första mötet hösten 2012.
• Avslutningfest för 9:orna 12 juni. Rektor tar upp med mentorer att de skall försöka dra igång arbetet med
avslutningsfest redan till hösten för de som går ut våren 2013.
• Klass 7D2 kan inte äta sig mätta på lunchen de dagar de har idrott strax efter lunch. Skolan får en fråga om de
kan dela ut mellanmål efter idrotten för att kompensera detta. Svaret blir Nej.
Nästa möte 22/5 kl 18.30

