Protokoll för Ängbyskolans skolrådsmöte 2016-10-05
Närvarande:
Soo-Im Jansson (Ordförande)
Anna Påls
Mia Lundmark
Andreas Lindberg
Linda Höijer
Jan Fridén
Susanne Granström
Karin Wuolle
Per Eriksson
Rebecca Ijäs
Jocke Bergqvist
Pia Zingmark Marklund

1. Mötets öppnande
Rektor öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötes sekreterare
Jan Fridén valdes till mötessekreterare.

3. Val av kassör för året
Andreas Lindberg valdes till Kassör för ett år.

4. Val av justerings män
Rebecca Ijäs och Pia Zingmark Marklund valdes till justeringsmän.

5. Rektorn informerar
Nuläge
Positiv stämning, bra uppstart av läsåret, lugnt på skolan, Vi har både haft Olympiad och
Mångkamp i åldersblandade grupper.
Liv och hälsa ung,
Resultaten av Liv- och hälsa Ung visar att det finns elever i Knivsta kommun som inte mår
bra. Det är en trend som håller i sig, andelen har ökad under åren och i den senaste
mätningen sticker Knivsta kommun ut i jämförelse med övriga kommuner i länet. Det är
därför angeläget att arbeta vidare med resultaten av Liv och hälsa Ung, såsom en del av det
arbete som redan pågår inom detta område. Utbildningsnämnden har givit alla skolor i
uppdrag att samtala/intervjua elever i alla stadier. På Ängbyskolan har vi samtalat i 4
grupper om trygghet och trivsel. Samtalen är nu klara och vi håller på att sammanställer
samt analyserar resultatet.

Matsal
Alla elever har sedan höstterminens start bestämda platser i matsalen.
Vi har kompletterat skolans trivselregler med nya matsalsregler. De finns på skolan hemsida.
Nya dokument finns på hemsidan
Likabehandlingsplan
Förhållningssätt
Verksamhetsplan
Resultat - kunskapsuppdraget
Ängbyskolan har goda resultat på nationella prov i åk 3 och åk 6. Vi har även analyserat
elevernas betyg i åk 6 och ser att resultaten är mycket goda. Som alltid finns det något att
utveckla. Vi kommer bla att arbeta mer med språket i alla ämnen då vi ser en koppling
mellan elevernas kunskaper i svenska och samtliga andra ämnen, även idrott, slöjd och
musik.
Unikum
Ängbyskolan kommer att återgå till Unikum som är ett digitalt verktyg för bla den skriftliga
individuella utvecklinsplanen som alla elever i åk 1- 5 har. (I åk 6 får eleverna betyg)
Under vårterminen kör vi igång och mer information kommer gällande inloggnings uppgifter
mm.
Skolrådets syfte (från Guiden till Ängbyskolans skolråd 2006)
I skolrådet finns representanter från skolans personal och föräldrar från alla klasser.
 Målet är att fördjupa samarbeta mellan hem och skolan.
 Skolrådet uppmuntrar till ökat föräldraengagemang och ska bidra till ökat
föräldrainflytande.
 Skolrådet ska vara ett bollplank för lärare och skolledning och därigenom stödja
skolans arbete.
 Skolrådet ska vara ett aktivt och stödjande forum som inspirerar till att komma på
möten och engagera sig.
 Vi ska vara stolta över vårt skolråd (en modell för andra).

6. Tema fråga ”Vet du vad ditt barn gör på nätet?”
Frågan ”Vet du vad ditt barn gör på nätet?” har diskuterats under samtliga föräldramöten och rektor
tryckte på vikten av kommunikation mellan föräldrar men även mellan föräldrar och barn.
En diskussion runt svårigheten att hitta och dra gränsen mellan barnens privatliv och föräldrarnas
kontroll och vetskap om vad barnen gör på nätet resulterade i ett förslag att bjuda in till en
föreläsning ang. integritet och säkerhet på nätet. För att få tillräckligt ”föräldraunderlag” är förslaget
att bjuda in en större grupp än endast Ängbyskolan.

Ett annat förslag som kom på tal var att skapa ett forum på skolans hemsida eller liknande där
föräldrar ska kunna ställa frågor och diskutera.
Jocke Bergqvist, Mia Lundmark och Pia Zingmark Marklund fick i uppgift att ta fram ett förslag på hur
förslaget kan realiseras.

7. Värdegrund
Skolans värdegrund diskuterades även och alla närvarande fick ge sin syn. Den generella
uppfattningen är att det är ett bra klimat på skolan och att barnen är trygga och trivs på skolan.
Fadderverksamheten skolan bedriver där de lite äldre barnen får ta hand om de lite yngre är väldigt
uppskattad av både föräldrar, barn och skolan personal och bidrar till tryggheten.

8. Ängbyfacklan
Datum för Ängbyfacklan sattes, i enlighet med tidigare år, till den 1:a torsdagen i februari. I år
betyder den 2:a februari 2017.

9. Kommande möten
Datum och tidpunkt för kommande skolrådsmöten/Ängbyfacklans möten bestämdes enligt:
2016-11-23 kl. 18:30 Ängbyfackla
2017-01-18 kl. 18:30 Skolråd + Ängbyfackla
2017-01-25 kl. 18:30 Ängbykacka
2017-04-05 kl. 18:30 Skolråd

10. Övrigt
Ordförande skall skicka ut information ang. Drop box och övrig information som kan vara viktig för
Skolrådsdeltagarna att ta del av.

11. Mötet avslutas
Ordförande och rektor avslutar mötet.

Vid protokollet ………………………………………………………
Jan Fridén

Justeras

………………………………………………….......
Rebecca Ijäs

……………………………………...........................
Pia Zingmark Marklund

