Protokoll från skolråd 2013-03-18

Närvarande: Carina Olsson (rektor), Carina 8D2, Carina 7D, Jari 8D3, Åsa 7B1, Eva 8C, Gunnel
9C2, Annelie 8C

1.
2.
3.
4.
5.

Mötet förklarades öppnat av Carina Lozano
Till mötet ordförande valdes Carina Loazano och till sekreterare Annelie
Det framkom att föregående mötets protokoll saknas
Rektor informerar/ Kan ej närvara under hela mötet
Utflyktmaten: Utflyktsmaten är beräknad att vara likvärdig med avseende på näring
och energi med en ”normal” lunch. Beroende på aktivitet serveras antingen två
korvar med bröd, frukt och dricka eller en tunnbrödsklämma, frukt och dricka. Detta
kan upplevas som lite mat. Eleverna uppmanas då att ta med extra mat hemifrån.
Räcker skolmaten i bamba till sista sittningen? Rektorn informerade att en klass fört
statistik på hur många gånger maten har tagit slut. Under 2 månader hade maten
tagit slut 4 gånger. Skolan ser över matåtgången och beställer fler portioner än vad
som finns elever för att maten inte ska ta slut. För några veckor sedan tog laxen helt
slut men de som väntade kunde få lax senare som hade hämtats på Madenskolan.
Ale Gymnasium: Beslut om nedläggning är taget. IV och komvux kommer dock att
vara kvar och 3:orna kommer att kunna gå kvar sista året. För de som börjar åk 2 till
hösten undersöks olika lösningar bl.a om hela klasser kan flyttas till andra skolor.
Åsa 7B påtalade att det röks utanför skolan på förbjudet område. Rektorn berätta
att de kör iväg rökande elever till område utanför skolgården och mentorer
underrättas som i sin tur meddelar föräldrar att deras barn röker.
6. Skolinspektionen: I skolinspektionens rapport finns det kritik mot Aroseniuskolan att
rutiner ej fungerar för elever med behov av extra stöd. Rektor förklarar att man
ändrar arbetsätt för elever med behov av extra stöd. Forskning visar att bättre
resultat uppnås om eleverna får extra stöd i klassrummet än när de som tidigare gick
iväg t.ex till loftet och satt själva med en lärare. Skolan har ej mindre resurser än
tidigare för extra stöd men att resurserna finns i klassrummet istället. Det är oroligt i
många klasser och fler och fler elever behöver extra stöd och behovet kommer att
öka de närmaste åren.
Gunnel berättade att hon läst i en forskningsrapport att glutamat (som bl.a finns i
kryddan aromat) lagras i hjärnan och kan ge upphov till okoncentration. Försök att ta
bort aromat i några skolor hade gjorts och man hade upplevt att det blev lugnare.
Rektor Carina informerade att aromat inte finns i bamba på Aroseniusskolan utan
bara grillkrydda. Hon ska prata med ”bamba” personalen om detta och ev också ta
bort grillkryddan. Rektor Carina var nu tvungen att avvika från mötet

7. Eva M 8C berättade att informationen från föräldramöte i 8C förra veckan var att
klassen är svår. Det förekommer bl.a kränkningar under lektionstid. Eftersom rektor
Carina inte var närvarande och kunde svara beslöt skolrådet att frågan tas upp igen
på nästa skolrådsmöte.
8. Hjärnsparken. Jari har varit i kontakt med hjärnfonden och vakna och det finns ingen
möjlighet att ha en föreläsning i vår.
9. Nya festället resecentrum i Älvängen. Många mycket unga samlas i väntrummet i
nya resecentrummet på kvällarna. Det är en otrygg miljö. Det pågår allt möjligt ,
”pipor” går runt, det finns sprit och tabletter, kondomer hittas på toaletter. Det
kommer även ungdomar med pendeltåget från Göteborg. Polisen rings men kommer
inte. Förslag från Jari att fråga Västtrafik om ett fikabord i vänthallen där föräldrar
kan sitta och fika på kvällarna. Även förslag att kontakta Birgitta Augustsson på
kommunen.
10. Ordförande avslutade mötet
11. Nästa möte 7 maj kl 18:30
Vid protokollet Annelie Synnerdahl

