Protokoll från skolråd
Sammanträdesdatum: 2015-10-19
Tid:

19.00-20.30

Närvarande:
Anne
Mattias
Magnus
Frida
Staffan
Soo-Im
Alexandra
Petra
Rebecca
Jonas
Anna
Malin
Anna
Christina
Pia

Loberg
Förskoleklass
Enguis
1a
Andersson 1a
Andersson 1b
Ahrgren
1b
Jansson
2a
Vasquez
2b
Valmann
3a
Ijäs
3b
Spets
4a
Hallgren
4b
Tollbom
5b
Påls
lärare
Henriksson-Höglin
lärare
Zingmark-Marklund
rektor

Mötets öppnande

Ordförande Soo-Im Jansson hälsar välkommen.

Dagordning

Dagordningen godkändes

Presentation

Deltagarna presenterade sig för gruppen

Föregående protokoll

Då föregående protokoll saknades, fick denna punkt vila.

Val av sekreterare

Till sekreterare för HT:s möten, valdes Malin Tollbom Kjell

Val av justerare
Andersson.

Till justerare jämte Pia Zingmark Marklund, valdes Frida

Val av kassör

Som kassör valdes Staffan Ahlgren

Rektor informerar

Efter två incidenter tidigt på terminen, en med en blottare och den
andre med en man som närmat sig ett barn, har man dragit lärdom av
detta på skolan. En lärdom är hur man kan gå ut med information
utan och skrämmas, den andra är en ändring av skolgränserna i
utomhusmiljön. En synpunkt om staket framfördes, Pia tar med sig
detta för vidare utredning.
Ängbyskolan har numer 5 förstelärare med ett nytillskott av en ITpedagog, Bengt. Den delvis nya organisationen presenterades för
gruppen.

Rektor tog även upp den statliga lågstadiesatsningen med statsbidrag
för att minska klasstorlekarna. 28 elever/klass ses som tak och en
ökad möjlighet att hänvisa ytterligare sökande till andra skolor finns.
Ängbyskolan hade förra läsåret en måluppfyllelse på 100%, vilket
innebär att alla sexor gick ut med minst E i alla ämnen.
Ett nytt utepingisbord har köpts in, samt en ramp för kickbikes och
liknande. Hjälmtvång gäller. En ökad bemanning i matsalen har lett
till lugnare klimat och maten upplevs godare i år av personal som ätit
i matsalen. Bland annat finns ett grönsaksbord med att tiotal
valmöjligheter.
Även fritids satsar på utveckling. Nya aktiviteter har tillkommit t.ex.
slöjdfritids, musikfritids och IT. Riktlinjer för samtliga fritids i
Knivsta har framtagits.
Tema värdegrund

Värdegrundsarbetet har lett till ett dokument, Förväntningar vid
Ängbyskolan, som har skickats ut till samtliga föräldrar. Vid mötet
visades en film om värdegrunden och frågan om hur man kan agera
vid kalasinbjudningar till några i klassen diskuterades. Eleverna
pratar om kalasen innan och efter och det är viktigt att inte bjuda alla
utom ett fåtal. Frågor om mobbning och kränkande beteende togs
även upp. Antalet anmälningar har enligt rektor ökat, delvis på grund
av ett ökat fokus på frågorna från personalens sida. Anmälningarna är
något fler på mellanstadiet och skolan satsar på ökad personaltäthet
vid raster och i matsalen. Ängbyskolan har en krävande skolgård ur
säkerhetssynpunkt.

Datum för skolråd

Mötesdatum för kommande skolråd bestämdes till 26/11 kl 19:00,
21/1 kl 19:00 och 7/4 19:00

Datum Ängbyfacklan Mötesdatum för Ängbyfacklan 26/11 efter skolrådet, 28/1.
Ängbyfacklan går av stapeln 4/2 2016
Övriga frågor

Ett program, schoolsoft, för att ta kontakt med de föräldrar vars barn
inte är frånvaroanmälda och inte dykt upp på första lektionen togs
upp. Pia Zingmark Marklund undersöker till nästa möte.

Mötets stängande

Mötesordförande Soo-Im avslutade mötet

__________________________
Malin Tollbom Kjell
Sekreterare

____________________________
Pia Zingmark Marklund
Justerare

__________________________
Frida Andersson
Justerare

____________________________
Soo-Im Jansson
Ordförande

