Protokoll från Skolrådsmöte 2 december 2014
Närvarande: Bilaga 1
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Ordförande öppnade mötet och alla enades om dagordningen som därefter godkändes.
2. Val av justerare
Ingela Marklund och Pia Zingmark Marklund valdes till justerare för skolrådets möte och Mats
Warvelin valdes som justerare för mötet angående Ängbyfacklan.

3. Rektor informerar
Information från rektor kommer att bifogas veckobreven kontinuerligt, i form av ”rektorn informerar”. Det
första brevet kommer att skickas ut i slutet av terminen. Informationen kommer även att läggas på
skolans hemsida där även skolrådets protokoll finns.

4. Allmän fråga
Angående fråga från förra mötet, om det var socker i grädden som serverades sist är svaret Nej!
Dessutom var bären osötade…
5. Tematiska frågor
Ämnet på detta möte gällde ett genusperspektiv: Förväntningar på flickor och pojkar hemma och i
skolan omedvetet-medvetet.
Pia visar statistik på tydliga skillnader i betyg/meritpoäng mellan pojkar och flickor i åk 9. Detta gäller
både nationellt och internationellt, tillsynes i alla åldrar där betyg sätts. Liknande resultat ses även på
Ängbyskolan enligt rektor. (Bilaga 2)
Varför ser det ut så? Tankar från gruppdiskussioner samlas in av rektor. Dessa kommer att ligga till
grund för ett fortsatt arbete angående genusperspektiv på Ängbyskolan.
Skolans motto är att alla ska lyckas.
6. Datum för kommande möten


Skolrådsmöte: tisdag 10 mars 19.00-20:30



Skolrådsmöte: 26 maj 19.00-20:30



Nästa möte Ängbyfacklan: tisdag 16 december 19.00-20.00 (Obs! Viss information kan behövas
samlas in inför detta mötet, maila ordförande)



Avstämningsmöte Ängbyfacklan: tisdag 13 januari 19.00-20.30

7. Övriga punkter
Förtydligande gäller skolrådets punkt, frågor från klasserna. Fram över skickas frågor direkt till
den det berör i nära anslutning till aktuell händelse eller reflektion, inte via skolrådet.
8. Ängbyfacklan
Ängbyfacklan går av stapeln tisdag 5 februari 2015. Separat möte följer direkt på detta.
.
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