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Brukarrådsmöte  oktober  2018  
  
Vid  protokollet:  Brukarrådsförälder  Anders  E.    
  
Info  från  skolledningen  
    

•         Ventilation  är  besiktigad  och  justering  pågår  både  på  Läroverket  och  Annexet  
•         Håller  på  att  se  över  ev.  föräldramöte  fritids  
•         Maten  -‐  ny  leverantör  i  år.  Skolfood  levererar  och  barnen  verkar  nöjda  
•         Stipendium  erhållet  för  tyska  profilen  på  drygt  60tkr  
•         Elevskyddsombudsutbildning  -‐  4  elever  ska  utbildas  i  veckan.    
•         Miljöfrågor  på  agendan  för  elevråd  bland  annat  källsortering.    
•         Skolkatalog  på  gång.  Allt  efter  samtycke  från  föräldrar  enligt  GDPR.    
•         Ny  biträdande  rektor  rekryteras.  40  ansökningar  inne.    
•         Under  3  veckor  3  inspektioner:  
•         Café  o  kök  -‐  inga  anmärkningar  
•         Kemikalieinspektionen  -‐  labsalar  etc.  Inspektören  sa  bästa  skola  hon  sett.  Guldstjärna!  
•         Kaféet  (högstadiet)  -‐  numera  språk-‐kafé.  Ska  beställa  på  främmande  språk  och  olika                
                specialiteter  serveras.  Inget  godis  o  läsk.    
•         Elevrådet  -‐  mellanstadiet  diskuterar  hur  skolgården  kan  utvecklas.  Styrelsefråga  nu.  6or  har  idé      
                om  loppis  för  att  samla  pengar  till  klasskassa  som  de  driver  självständigt.  
    

Frågor  
    
Varför  görs  inget  mer  åt  skolgården?  
Parkeringen  är  en  intäktskälla  för  skolan.  Förslag  till  förbättringar  går  via  styrelsen.  Inkluderat  extern  
kompetens.  Kommunen  äger  marken.  Styr  vilken  typ  av  utrustning  som  ska  finnas  (typ  av  gunga...)    
Skyltar  finns  mot  inkörsförbud  och  bilar  motas  bort.  Föräldrar  får  inte  köra  in  på  skolgården  vid  hämtning  
och  lämning.    
      
FAQ  på  återkommande  frågor  inklusive  status?  Anders  driver.    
    
Regnskydd  på  skolgården?  Regnskydd  är  inköpta  och  uppsatta  under  höstlovet.    
  
Finns  policy  om  att  byta  lektionsämnen?  Ok  om  tiden  tas  igen.  Antal  timmar  skall  hållas  under  viss  period  
(inom  ett  stadium,  dvs  låg-‐,  mellan  och  högstadiet).    
    
Fritidsklubb  4an  -‐  intresse  finns?    
Styrelse  har  undersökt  o  då  fanns  lågt  intresse.  Möjligen  skall  styrelsen  ta  upp  det  igen.  För  de  som  velat  
kan  det  oftast  lösas  i  enskilda  fall.  Lokaler  är  en  begränsande  faktor.  Kommunal  skola  har  öppen  fritids  på  
vissa  skolor  då  intresset  brukar  svalna.  Den  nya  invalda  styrelsen  har  fått  i  uppdrag  att  återigen  undersöka  
behovet  av  fritidsklubb  för  årskurs  4.    
    



 

 

Finns  möjlighet  att  göra  läxor  på  fritidstid?  Nej,  fritidsverksamheten  har  en  läroplan  som  de  följer  och  där  
ingår  inte  läxläsning.  Läxhjälp  finns  2ggr  i  veckan  för  4an  o  1ggr  i  5an.  Intresset  har  svalnat  under  resans  
gång.  Dialog  finns  att  sammanställa  ytterligare  material  för  de  som  inte  har  läxor.    
    
    
Profilering  NO  -‐  händer  nåt  där?  Finns  planer  om  info  till  de  som  ska  välja.  Önskemål  om  att  det  finns  
ytterligare  info  för  övriga  årskurser  lyfts.    
  
Skolans  mål?  Sätts  varje  år.  Årets  mål  är  att  arbeta  med  källkritik  och  språkbruk.  Detta  är  en  del  av  arbetet  
med  likabehandlingsplan.  Målet  för  goda  studieresultat  och  gymnasiebehörighet  är  stående.    
Trender  i  utbildningsresultat?  Meritvärde  har  ökat.    
Nästa  möte  skall  fördjupning  ske  inom  detta  område!  
    
Trivsel  bland  pedagoger  och  ledningen  -‐  I  snitt  sitter  en  rektor  2  år.  Vår  rektor  suttit  i  5år.  Biträdande  
rektor  har  varit  på  skola  i  20år.  Pedagoger  stannar.  Medarbetarenkät  indikerar  att  lärare  trivs.  Frånvaro  
liknar  andra  företag.    
    
Kravspec  på  vikarier?  Tidigare  använt  pooler  (ext).  Nu  försöker  skolan  bygga  upp  egen  vikariebank.  
Intervjuer  pågår.  Utdrag  ur  belastningsregistret  krav.  Följs  dock  inte  upp  med  nya  utdrag.  Ingen  
tillsvidareanställs  utan  behörighet.  Korta  vikariat  kan  vara  utan  behörighet  -‐  dock  minst  avslutad  
gymnasieskola  (oftast  kompletterad  med  annan  erfarenhet).  
Kommunikation  om  att  vikare  ska  finnas  (längre  perioder)?  Rektor  täcker  upp  för  bitr.  rektor  mot  de  yngre  
åldrar.  Vikarier  får  inte  tillgång  till  Unikum.  Frågan  tas  med  till  skolledning  om  hur  föräldrar  informeras.    
    
Info  om  utökning  i  klass.  Varför  togs  extralärare  bort?  Frågan  bemött  specifikt  med  den  klassen.  Generellt  
riktlinje  24  elever  per  klass.  I  specifika  fall  kan  det  överstiga  efter  genomtänkta  beslut.    Högstadiet  gäller  25-‐
26.  Skolan  har  3  speciallärare  vilket  är  högre  än  jämförbara  skolor.  I  1-‐3an  hjälper  fritidspedagog  till.  Då  
skolan  enbart  har  två  paralleller  kan  det  av  pedagogiska  och/eller  sociala  skäl  finnas  anledning  att  göra  vissa  
rockader.  
    
Kallelse  till  Brukarråd?  Varit  lite  rörigt.  För  att  representanter  i  brukarrådet  ska  kunna  fånga  upp  eventuella  
frågor  i  klasserna  skickas  ut  kallelse  till  alla  föräldrar  där  det  anges  vilka  representanter  är.  Protokollet  läggs  
ut  på  hemsidan.    
 

 


