Protokoll från skolråd
Datum: 2016-01-20
Tid: 19.00-20.30
Närvarande:

Mattias Enguis
Magnus Andersson
Frida Andersson
Staffan Ahrgren
Soo-Im Jansson
Alexandra Vasquez
Göran Dahlin
Rebecca Ijäs
Lisa Lundberg
Susanne Fiebig Gustafson
Anna Påls
Christina Henriksson-Höglin
Mia Lundmark
Pia Zingmark-Marklund
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lärare
rektor

Mötets öppnande

Ordförande Soo-Im Jansson hälsar välkommen.

Dagordning

Dagordningen godkändes

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och signerades.

Val av sekreterare

Lisa Lundberg valdes till sekreterare för dagens möte

Val av justerare

Pia Zingmark-Marklund och Frida Andersson.

Rektor informerar
Stämningen är mycket god på skolan både bland elever och personal. Organisationen fungerar
mycket bra, Lågstadiesatsningen har möjliggjort att vi nu utökat antalet tjänster och därmed
lärartätheten på skolan vilket innebär att de är 2 lärare på fler lektioner i fler klasser.
Under hösterminen hade åk 1 utepedagogik i halvklass vid flera tillfällen i veckan. Under
vårterminen kommer Kristoffer som ansvarar för utelektionerna att arbeta i flera klasser,
inriktningen är värdegrund, no och friluftsliv.
Vi har satsat på att utveckla fritidsverksamhet och ser att det ger resultat dels genom positiva
reaktioner från er föräldrar.
Många klasser har startat bloggar i syfte att dokumentera och att kontinuerligt informera föräldrar
om vår verksamhet.
Arbetsmiljö, i december gjorde miljökontoret en inspektion och det som uppmärksammades mest
var ljudnivån i matsalen där diskmaskinens buller uppmätts till 60db vilket gör det svårt att föra

samtal. Detta är något som behöver åtgärdas. Vi har inte fått några besked om när skolan kommer
att renoveras/byggas ut.
Skolinspektionen kommer i slutet på januari att skicka ut enkäter till föräldrar och elever i
förskoleklass och årskurs fem. Kommunen skickar ut enkäter till föräldrar och elever i övriga
årskurser. Eleverna kommer att fylla i enkäterna på skoltid och vi vill uppmana alla föräldrar att
delta för att få ett bra underlag för vidare utveckling.
Knivsta kommun har upphandlat digital frånvarorapportering och målet är att detta introduceras
inför ht 2016, mer information kommer.

Stipendium
Tidigare år har stipendium delats ut till elever i mellanstadiet. Kunskapsstipendium har tilldelats två
elever i fyran och två elever i femman. Två elever i sexan har fått stipendium för kamratskap.
Förslag är nu att ändra dessa så att fyrorna och femmorna får för kamratskap och sexorna för
kunskap. Skolrådet godkände förslaget och beslutet förankras till lärarna.

Säkra skolvägar
Efter Möte med Martin Gunnarsson på kommunen beslutades att skolan skulle få tydliga skyltar för
varutransporter och parkering m.m. Rensning av buskage längs gång/cykelvägen från
busshållsplatsen vid Ängby Park är samt förstärkt belysning. Målet är att eleverna i närområdet i
möjligaste mån ska gå eller cykla till och från skolan. Pia kollar hur det går med belysning och
gallring av buskar mm.
Personal tillsammans med frivilliga föräldrar ska hjälpas åt att vid något tillfälle stå vid vändplanen
och prata med bilister och be dem att inte parkera i vändplanen.

Tematiska frågor
Skyltar vid vändzonen finns nu uppsatta. Dock lite oklart hur dessa ska tolkas då den ena säger
förbjudet att stanna och den andra förbjudet att parkera.
Pia påminner att det inte är tillåtet att parkera på markerade platser då de är avsedda för personalen.
Parkeringsförbudet för övriga gäller 7-17 enligt skylt.
Skolan har nya morgonrutiner då personal finns ute vid matsalen samt på ettornas skolgård, detta
för att eleverna ska känna sig trygga när de kommer till skolan.
Vid några tillfällen har det uppstått konflikter på skolbussarna, det har även förekommit otrevliga
förare. Hör av er till Susanne Morin, skoladministratör vid synpunkter så för vi dessa vidare till
berörda.
Uppmuntra föräldrar till barn i de yngre klasserna att inte följa med barnen ända fram till
klassrummet på morgnarna. Barn som går själva blir mer självständiga enligt personal. Föräldrar

kan istället uppmuntras att vara med sina barn på lektionerna någon gång och även äta tillsammans
med barnen i matsalen. Väldigt givande för föräldrar att få en inblick i sina barns skoldag.
Nästa möte

Nästa skolrådsmöte äger rum 7/4 klockan 19:00.

Övriga frågor

En synpunkt framfördes om att klasslärarna inte är ute med barnen på
rasterna. Det är särskilt viktigt i årskurs ett och en stor skillnad jämfört med
förskoleklass.

Mötets stängande

Mötesordförande Soo-Im avslutade mötet

__________________________
Lisa Lundberg
Sekreterare

____________________________
Pia Zingmark Marklund
Justerare

__________________________
Frida Andersson
Justerare

____________________________
Soo-Im Jansson
Ordförande

