Kvartalsrapport, Q3, 2010-02-19
Äntligen får jag sätta mig ner och skriva av mig lite. Här
kommer återigen en hel del information, tankar och funderingar
i en salig röra. Det nya är att jag ska försöka hålla er
informerade kring arbetet i olika grupperingar och att jag ska
försöka avsluta mina kvartalsrapporter med något jag har valt
att kalla ”ingen spaning – ingen aning”.
Auskultation
Tidigare hade jag en ambition att byta auskultationsgrupperna till denna termin men av
olika skäl gör jag inte den ändringen. Det betyder att ni ska auskultera hos samma personer
denna termin. Terminens auskultation har temat ”arbetsklimat”. Alltså hur man jobbar för
att få ihop en grupp och skapa ett bra arbetsklimat. Viktiga delar för mig är givetvis hur
man startar och avslutar lektioner, känner sig alla elever sedda, är kunskapsmålen för
lektionen förankrade hos eleverna mm.

Röda tråden
Gruppen jobbar just nu med praktiska frågor kring stadieövergångar. Än så länge har
gruppen framför allt jobbat med stadieövergångar för yngre elever men vid nästa möte ska
vi börja titta på övergångar mellan årskurs 9 och Ale gymnasiums individuella program.

SSPF
Gruppen jobbar för tillfället med framför allt problematiken i årskurs 1 på gymnasiet där
droganvändningen och skolket är alldeles för stort. Delar av gruppen kommer troligen att
genomföra bekymringssamtal för dessa elevers föräldrar likt de samtal vi på Kyrkbyskolan
gjorde för några år sedan.

”Det ska vara lätt att göra rätt”
Gruppen, som internt kallas skolkgruppen, består av kommunens äldrerektorer, Julle och
Christina Magnusson från fritid och koordinator Birgitta Augustsson. För tillfället jobbar vi
vidare med 1,2,3-modellen och funderar över styrkor och svagheter hos modellen då den
ska implementeras över hela kommunen. Jag bifogar även den gruppens arbete i detta mail.

Lovskola
Anette (måndag-onsdag) och Svante (måndag) höll i årets lovskola. De elever som var här
arbetade bra även om uppslutningen inte blev så stor som den varit vid tidigare tillfällen.
Det har varit lite osäkert hur/om lovskolan skulle bli av under sportlovet då Anette har

varit sjukskriven vilket gjort att informationen till eleverna kanske inte blev så tydlig och
tidig som den skulle kunna vara.
Till nästa tillfälle ska ni få information tidigare och då kommer även Inga-Lill Olofsson att
hjälpa till. Fler kan givetvis få hjälpa till under påsklovet, antingen mot ett arvode eller
ledighet vid annat tillfälle. Hör av er till mig i så fall.

2 tjänster
Under förutsättning att Ale kommun får sökt statsbidrag kommer det att införas en
mentorstjänst i Ale kommun där en pedagog får möjlighet att verka som mentor för andra
pedagoger kring läs- och skrivinlärning under 2010.
Samtidigt behövs det en lärare som i del av sin tjänst kan tänka sig att ansvara för att
samordna NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i förskolor och skolor i Ale kommun.
Ansökningstiden är väldigt kort för båda tjänsterna (officiellt senast 24 februari) men om
någon är intresserad ska jag meddela Katrin Busck att intresse finns från oss. Hör av er till
mig i så fall.
Mer information kring båda tjänsterna finns på anslagstavlan i personalrummet.

Hemundervisning
För kännedom kommer Ida Bengtsson att ha hemundervisning i en del av hennes tjänst för
en elev i årskurs 9.

Filmvisning åk 9
Årskurs 9 kommer att få se filmen ”Jag vill inte leva detta liv” som handlar om drogen
GHB. Filmen ska enligt uppgift vara tänkvärd och våra elever kommer även att få träffa
regissören till filmen. Det kommer även att vara andra på plats som diskuterar filmen med
eleverna efter filmvisningen. Jag har dock sagt nej till att skolan ska göra ett större för- och
efterarbete än så då vi la ner en hel del tid och kraft kring arbetet runt Per Lifvergrens
föreläsning.
Tid och plats för filmen: Klockan 9.30-11.30 torsdagen den 11 mars i gymnasiets
teaterlokal då vi ser filmen tillsammans med Bohusskolans årskurs 9.

Trivselenkät
Annika Andreasson och övriga i AMT har sammanställt årets trivselenkät hos eleverna.
Enkäten visar att en stor andel av eleverna trivs bra/mycket bra på Kyrkbyskolan. Det
finns inte heller några större skillnader mellan årskurser. Ta er gärna tid att titta igenom
enkätresultaten. Tack för det arbetet, antimobbingteamet.

Lärarlyftet
Lärarlyftet kommer att förlängas så att möjligheten finns för hela kalenderåret 2011.
Sökning mellan 15 mars och 15 april till höstens kurser.

Bedömarkonferens
Tisdagen den 11 maj på Himlaskolan, klockan 15-17, kommer alla lärare som har rättat
årets nationella prov att byta ut sin ordinarie konferens mot en bedömarkonferens där man
kommer att träffa lärare från de andra skolorna i ämnesgrupper. Mer information senare.

Ny tillförordnad rektor på Nödingeskolan
Jeanette Mellqvist har fått jobbet som tillförordnad rektor på Nödingeskolan. Hon har
tidigare jobbat i lilla gruppen på Nödingeskolan. Tillförordnandet gäller till sommaren.
Parallellt pågår en rekrytering till rektorsjobbet på Nödingeskolan i ett mer långsiktigt
perspektiv.

Bärbara datorer
För tillfället håller jag på att se hur jag redan denna termin skulle kunna finansiera en
uppsättning bärbara datorer. Mer information senare.

Arbetsfördelning nästa läsår
Arbetsfördelningen till nästa läsår börjar se mer och mer klar ut. En nyhet till hösten är att
jag försöker kalendarielägga en lärare från varje lag till tisdagens IUP-pass för att skapa ett
språkrum, ett matte/NO-rum och ett SO-rum.

Ingen spaning- ingen aning
Ale kommuns grundskolor fick väldigt dåligt resultat på en rankinglista gjord av en av våra
fackliga lärarorganisationer. Till väldigt stor del påverkas resultatet av att våra förra nior
hade dåliga resultat rakt över hela kommunen.
Det känns mer och mer som att Ale kommun, bland annat pga nämnd rankinglista, sätter
större och större fokus på skolorna i vårt kunskapsuppdrag. Exempelvis finns det nu
uttalade mål i den strategiska planen som säger att minst 93 % av Ales elever ska få
gymnasiebehörighet. Ett annat mål är att minst 86 % av eleverna ska ha minst godkänt i alla
ämnen.
För tillfället har Kyrkbyskolan målet 90 % gymnasiebehörighet och jag har också sagt att
det målet inte ändras under året. Däremot tror jag att vi från och med nästa års årskurs 9
får inse att målet kommer att höjas till 93 % gymnasiebehörighet och 86% betyg i alla
ämnen.
När man tittar på framgångsrika skolkommuner, aktuell forskning och ber
skolinspektionen redovisa vad som skiljer framgångsrika kommuner från andra kommuner
finns några likheter. Den enskilt viktigaste faktorn är höga förväntningar på elever,
föräldrar, lärare och skolledning. Andra viktiga faktorer man lyfter fram är:
 god kunskap om styrdokument (elever, lärare, skolledning och föräldrar).
 hur skolan systematiskt följer upp och utvärderar sina resultat.
 hur lärare skapas möjlighet att lära av varandra, exempelvis lyfts Japan fram som ett
föregångsland där de auskulterar hos varandra minst 8 ggr per år.

Men det finns inget som är så tydligt som sambandet goda resultat och höga förväntningar
på alla i organisationen. Det var det, ingen spaning – ingen aning…
Jocke

