Protokoll från Skolrådsmöte 14 oktober 2014
Närvarande:
Se bilaga 1
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnade mötet och alla enades om att lägga till Övriga frågor i dagordningen
som därefter godkändes.
2. Presentation av mötesdeltagande
Rektor Pia Zingmark Marklund inledde presentationsrundan varefter övriga närvarande, både
klassrepresentanter och närvarande lärare presenterade sig.
3. Val av ordförande
Soo-Im Jansson valdes enhälligt till ordförande för skolrådet
4. Val av sekreterare
Jens Lindquist valdes till sekreterare för höstterminen -14
5. Val av justerare
Ingela Marklund och Pia Zingmark Marklund valdes till justerare
6. Val av kassör
Fredrik Nilsson valdes till kassör
7. Rektor informerar
 Pia berättade om Likabehandlingsplanen (se hemsidan) och Förväntningsdokumentet
(se hemsidan). Likabehandlingsplanen innebär en nolltolerans mot kränkningar och
innehåller en plan för hur eventuella överträdelser ska behandlas. Alla kränkningar
anmäls.
 Skolan har också en Resultatprofil som ligger på hemsidan.
 En Arbetsplan är framtagen för 2014/2015. Denna kommer läggas ut på hemsidan.
 Vårens enkät bland föräldrar visade på ett önskemål om bättre information från
skolledningen till föräldrarna.
 En av de saker vi ska utveckla är läxor, där lärarkollegiet anser att ”bra läxor är bra”.
Läxhjälp ska erbjudas klockan 14.40–15.30 på onsdagar.
 Pia gick också igenom skolans Utvecklingsområden enligt läroplanen (se bilaga 2)
8. Vilka frågor ska skolrådet arbeta med
Pia framförde förslag på uppdrag och arbetsordning för skolrådet. Istället för att bygga
skolrådets arbete endast på medskick från klasserna kunde skolrådet själva definiera frågor
och utvecklingsområden. Ett sådant område är information. Skolrådet satte sig en stund i
mindre grupper och spånade om möjliga utvecklingsområden och arbetssätt.

Angående information önskade deltagarna:
 Rektorn behöver ta ansvar för information om skolgemensamma dokument på
föräldramötena
 Rektorn informerar borde vara ett återkommande utskick
 Föräldrar behöver fortsatt ha möjlighet att skicka med frågor till Skolrådet, men att
skolrådsrepresentanterna är ett filter.
 Resultatuppföljning är också intressant att få
 Det är också bra om det tydliggörs var och hur man lyfter frågor som förälder.
 Skolrådet önskar också information om beslut som fattas i kommunen och hur dessa
berör skolan och skolarbetet
 Protokollen från Skolrådet ska läggas ut på hemsidan och skickas ut av rektor via
mejl.
 Veckobreven är bra och kanske ska rektorns eventuella informationspunkter bifogas
där för att inte den informationen ska komma via ytterligare en kanal. Samla all
information i veckobreven.
Angående arbetsordning och utvecklingsområden
 Skolrådet borde bli en ”remissinstans” för utvecklingsfrågor och skolfrågor istället för
att bara informeras i efterhand
 Skolrådet önskar ha dialog med skolledningen och inte bara vara mottagare av
information
 De större arrangemang som genomförs på skolan så som Ängbyfacklan föreslogs
också organiseras i projektgrupper istället för att det automatiskt blir en (stor) punkt
för skolrådet som helhet att ta hand om.
Skolrådet beslutade att:




Skolrådet ska användas som en referensgrupp
o Vid varje möte ska vi försöka ha en eller ett par tematiska frågor för skolrådet att
diskutera.
Pia återkommer med besked om hur och via vilken kanal hon informerar, men tackar för alla
kloka inspel.

9. Säkra skolvägar
Martin Gunnarsson på Knivsta Kommun har tagit över ansvaret för satsningen i kommunen
och han önskar en referensgrupp ur Skolrådet för att tillsammans med denna se hur vi kan
utveckla vägarna och transporterna till och från skolan utifrån både ett säkerhets- och ett
hälsoperspektiv.
Skolrådet beslutade att:
Utse Mats Warvelin (2a), Soo-Im Jansson (1a), Susanne Fiebig-Gustafsson (1a, 4b) till
referensgrupp.
10. Ängbyfacklan
Erfarna skolrådsrepresentanter berättade om hur arbetet med Ängbyfacklan tidigare
genomförts. I grunden handlar arrangemanget om att samla skolan kring ett stort
gemensamt arrangemang som både engagerar och skapar gemenskap.

Skolrådet tyckte att det syftet fortfarande är viktigt och att Ängbyfacklan är ett bra sätt att
stödja det syftet.
Ängbyfacklans checklista bifogas.
Skolrådet beslutade att:
Utse en arbetsgrupp och fördela arbetsuppgifter vid nästa Skolrådsmöte.
11. Övriga frågor
 Vad ska vi göra med de ca 10 000 kr vi har i Skolrådets kassa?
o Olika förslag diskuterades och vi tar upp den igen på nästa möte.
 Grädden till pannkakan är för god?
o Flera barn har kommit hem och klagat på ont i magen för att man har ätit för
mycket av den goda grädden. Nu undrar föräldrar om det är tillsatt socker i
grädden. Pia tar frågan vidare och återkommer.
 Stora sändlistor i Hemlig kopia
o Skolrådet diskuterade en god ”mejlväxlingspolicy” och hur vi dels ska undvika
att utsätta oss för SPAM och dels hur och när vi ska använda ”svara alla”.
 Egentillsyn av Knivsta kommun på Ängbyskolan.
o Pia berättade att tillsynen som gjorts är en rutinåtgärd och inte påkallat av
någon speciell händelse på skolan. Resultatet kommer att redovisas för
Skolrådet vid senare möte.
 Säkrare bollspel på skolans ytor
o En del föräldrar har framfört önskemål om att bollspel ska kontrolleras bättre
och hänvisas till vissa ytor för att inte elever som inte spelar boll ska riskera
att träffas. Det är uppstyrt redan som det är idag och man jobbar med
information bland barnen för att säkerheten ska bibehållas. Varje klasslärare
ansvarar för att tala med sina elever.
 Trafikregler
o Det finns trafikregler, men det var länge sedan de skickades ut till
föräldrarna. Pia lägger ut på hemsidan och skickar ut till klasserna igen.
12. Nästa möte
Skolrådet fann den 2/12 klockan 19 som en ytterst lämplig tid för nästa Skorådsmöte. I direkt
anslutning till mötet kommer vi att ha ett möte för att avhandla organisation och arbetet
kring Ängbyfacklan.
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Bilaga 2 - Utvecklingsområden på Ängbyskolan läsåret 2014-2015


Värdegrund, normer och värden, ansvar och inflytande, hela skolan och fritids
Målet är en skola fri från kränkningar samt en trygg studiemiljö som stimulerar till
goda studieresultat.



Matematik
Målet är att höja elevernas kunskaper i matematik i åk 9
Tillämpa kunskaperna från Mattelyftet
Matematik i förskoleklassen enligt Nya Ängbymodellen
Hur möter åk 1 förskoleklassens kunskaper i matematik, hur möter åk 4 åk 3
kunskaper osv.



Svenska, läsförståelse, alla F-6
Målet är att höja elevernas läsförståelse i åk 9
Förbättra elevernas lässtrategier genom en än mer medveten undervisning samt
träning i läsförståelse och lässtrategier.
Kollegialt lärande, läsförståelse och lässtrategier (Barbro Westholm)



Fritids
Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på fritids.
Säkerställa rutiner och bli bättre på att informera föräldrar om verksamheten.
Öka elevernas delaktighet och inflytande genom ett fritidsråd.



Jämställdhet
Fler pojkar med A eller B i betyg i alla ämnen,
(se frågeställningar under jämställdhet)
Titta på framgångsfaktorer i ex biologi och engelska



Pedagogiska anpassningar
Anpassningar i undervisningen ex vid dyslexi genom digitala verktyg
Utbildning för personal och elever



SO/NO
Målet är högre måluppfyllelse i åk 6
Hur lägger vi upp undervisningen i so/no?



Kollegialt lärande i alla ämnen
Målet är utveckla undervisningen samt få en samsyn på bedömning
Planera kommungemensamma träffar med lärare idrott, musik, slöjd 2ggr/termin
Se Ängbyskolan kalendarium för övriga ämnen.

Alla utvecklingsområden finns med i Ängbyskolans kalendarium för läsåret 2014-2015
Arenan för utveckling i dessa områden är pedagogiskamöten, planering med kollega
samt Apt.

