Minnesanteckningar Aroseniusskolans skolråd
2014-01-20
Deltagande:
Carin Lazano, 9D
Öistein Slettvold, 8D
Jörgen Björkman, 7C
Eva Baggersgård, 9B
Tina Holmberg, 7A
Susanne Kebati-Olsson, 7A
Tommy Gustavsson, 7D
Jari Tolkki, 9C
Anneli Synnerdal, 9B
Ann-Britt Ek, rektor
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Mötet öppnades
valdes till ordförande för mötet: Jari
valdes till sekreterare för mötet: Annelie
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotkoll
Info från skolan
Aktuella frågor från föräldrar
Nästa möte : 26/2, 10/4, 19/5
Mötet avslutades

Besök från auswitch var lyckat!
Provat att samla in mobiltelefoner i åttan på lektionstid. Fungerar bra. Ska även införa detta i 7:an.
Föreläsning om mobbning på nätet, till våren eller till hösten.
Det kommer en klass 7E elever kommer att få välja några de vill gå med. Minska elevantalet pga krävande
grupp.
Kommande organisation. Himlasskolan ska läggas ned. Nästa vecka diskutera hur stora Aroseniusskolan
kan bli. Även elever från Lödöse vill komma till Aroseniusskolan.
Sammanställning för niorna ang betygen. Alla har inte godkänt i kärnämnena. I varje klass finns det 1-2
som har flera ämnen som inte är godkända. 6-7 elever i varje klass har något ämne som inte är godkänt.
Starta skolfamn som gäller fosterhemsplaceringar eller har en diagnos. Flera på skolan har diagnos eller är
placerade i fosterhem.
Rektor jobbar med personalgruppen för att få en handlingsplan t.ex delat ledarskap.
Moppkörning: Moppeskjutlet närmare skolan har blivit ett rökskjul.
Hundrastgård har byggts utanför skolan. Konstig placering, för nära skolan. Rektor kolla med miljö och
hälsa med tanke på allergier. Rektor vill ha bort den. Skolan behöver utrymmet vid ett ev utrymning vid
brand (återsamlingsplats).
Niornas avslutningsfest, arbetet måste komma igång. Rektor mailar ut till mentorera igen ang namn.

Drogsituationen känns ok i dagsläget.
Soaren finns inte längre. Diskussion om att ta upp detta igen. Tre föreställningar och pengarna gick till
barncancerfonden. Det behövs eldsjälar för att starta detta. Alla deltar 7-9an. Arbetar över gränserna.
Elever i åttan har skrivit en motion om maten. Konstruktiv.

