Protokoll fört vid Aroseniusskolans skolråd 2012-01-18

Närvarande:
Jan Rhodén 8B,
Per Andersson
Tomas Johansson (ordf.) 9D
Joile Bergholtz 9A,
Therese 7DIII, 9D
Eva Baggersgård 7C
Marika Joviken specialpedagog
Håkan Kollberg Wilsnes skolledning

Tomas Johansson hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Eva Baggersgård för protokoll.
Föregående protokoll lästes upp sammanfattningsvis och godkändes.
Frågan om vem som ansvarar för kallelse och dagordning diskuterades, liksom vem som äger
mötet.
Mötet kom fram till att det är klassrepresentanterna som äger mötet och då också måste sköta
kallelse och dagordning.
Förslag: Protokoll bör gå ut snarast efter skolrådsmötet, sekreterare skickar protokollet till
ordförande som sedan lämnar vidare till rektor för administration vidare till samtliga elever och
skolans hemsida.
Kallelse till skolrådsmöte skickas ut 14 dagar innan mötet av ordföranden. Medlemmarna har då
möjlighet att inom 1 vecka maila åter frågor som önskas på dagordningen. 1 vecka innan mötet
skickas fastställd dagordning ut av ordf. till samtliga mötesdeltagare som då har tid att förbereda sig
för mötet. På dagordningen skall finnas en stående punkt för rektors information.
Starttid för mötet är 18.30. Skolrådrepresentanterna har 15 minuter egen tid innan skolledningen
kommer kl.18.45 och är med resten av mötet. Mötet försöker hålla sig inom tidsramar och avslutas
kl.20.
Vilka frågor har skolrådet beslutsrätt i?
Alla beslut ang. skolan tas av rektor eller rektor i samråd med föräldrar och elever.
Skolrådet har rätt att besluta om sin egen formalia.
Information från Västtrafik
Aletågen kommer att var 15:e minut under rusningstid, övrig tid var 30:e minut.
Samhällen utan tätbebyggda områden kommer att ha sina bussförbindelser kvar -inga försämringar.
Tåg från Lila Edet till Ale kommer det att bli sämre med. Elever från L.E kommer att få flera byten
för att komma till Ale gymnasium. 600-bussarna kommer att försvinna.
Mer information ang. matarbussar finns på Ale Kommuns hemsida under trafik och infrastruktur.
Ale Kommun tar emot synpunkter via mail ang kollektivtrafiken. -Se kommunens hemsida.

Stödresurser
Stödresurser är numer utlagt i klasserna. Elever i behov av stöd ska bara i undantagsfall tas ut ur
klassrummet. Man strävar efter att resursen som kommer till klassen, hjälper till med undervisning
för den stora skaran så ämnesläraren kan ge extra stöd till eleven/eleverna med stödbehov.
Specialpedagogen utvärderar stödbehovet 2-3 ggr/termin och omfördelar efter behov. Elev kan ha
personligt stöd. Det är hela tiden en avvägning om vad som gagnar elev/grupp men inkludering är
det arbetssätt man ska sträva efter i 1:a hand. Elev kan ibland tas ut för att få stöd i Oasen – en
stödverksamhet på skolan. Eftermiddagsskolan är också en form av stöd och där kan det ibland vara
upp till 25 elever som jobbar på tyst och lugnt, oftast studiemotiverade.
Elev som stör grupp och undervisning, vad görs? -Lärarnas arbetslaget diskuterar vad man kan göra
för åtgärder för att förbättra situationen, hjälper inte arbetslagets åtgärder kopplas elevhälsoteamet
in och andra åtgärder prövas, ev stödperson med vid vissa lektioner.
Skolan har en strävan att sätta in vikarier så mycket det bara går och vill helst inte ställa in lektioner.

Information från skolledningen
-Ang. byggnationerna så har det varit dåliga avspärrningar runt detta, byggledare vidtalad och redan
19/1 ska detta vara åtgärdat.
-Det har förekommit mycket smällare på skolan efter jullovet. Skåp har kollats, föräldrar
informerats och polisanmälningar har gjorts. -Prata med eleverna där hemma.
-Regler för ledighet att blivit hårdare. Aroseniusskolan säger nej till all ledighet >10 dagar. Se mer
information i rektors månadsbrev.
-Elevens val, tidigare låg det 1 lektion i veckan nu en komprimerad skoldag 4,5 timmar/gång, 4-5
ggr/termin. Fördelen med komprimerad skoldag är att det finns fler alternativ att välja på, fler lärare
frisätts för de elever som vill fördjupa sig i olika skolämnen. Lärare har också kunnat jobba ihop
med tex. samrättning av nationella prov.
Skolan ser gärna fler aktörer utifrån att medverka i elevens val. Tex. Ale gymnasium,scouterna,
idrottsföreningar, hemvärn mm. Det finns några alternativ som kostar pengar men det finns många
andra alternativ som är kostnadsfria. Syftet med elevens val är att möjliggöra fördjupning i
kurserna/ämnena. Redovisning av elevens valaktiviteterna kommer att redovisas under en dag i
juni.-Föräldrar välkomna att besöka och ta del av redovisningen.
Datum och mer information för vårens ”Elevens val” finns på It´s learning. -Använd elevernas
inloggning för att komma in där.

Punkter kvar till nästa möte.
-Öppet hus skolår 8. Önskemål från skolrådet att pröva detta för att få träffa alla undervisande lärare.
-Niornas avslutningsfest. -Niornas föräldrar som organiserar denna tillställning. -Håkan pratar med
mentorer att dra igång sina föräldrar.

Kommande skolrådsmöten under våren är: Torsdag 1/3 kl.18.30
Måndag 23/4 kl.18.30
Tisdag 15/5 kl.18.30

För anteckningarna: Eva Baggersgård

