Skolråd, Ängbyskolan - mötesprotokoll
Datum: 21/11, kl 18.30
Plats: Ängbyskolans matsal

Närvarande:
Gustav Lundeborg, förskoleklass grön
Janina Nilsson, 2A
Jan Fridén, 3B
Carina Wallén, 5A
Li Carlsson, 6A
Kristina Karlsson, klasslärare 6A

Kalle Dahlberg, 1A
Johan Rydh, 2B
Mattias Jonsgården, 2 och 4
Gustav Sederstedt, 5A
Pia Zingmark Marklund, rektor

Katrin Strömberg, 1B
Andreas Lindberg, 3A
Linda Åkerholm, 4B
Björn Svensson, 5B
Anna Påls, klasslärare 2B

Introduktion:
Presentationsrunda
Närvarolista cirkulerade

Skolrådsmötet
1. Mötets öppnande
Jan Fridén öppnade mötet och beskrev mål och syfte med skolrådet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Justering och underskrifter av föregående protokoll
4. Val av sekreterare
Johan Rydh, 2B
5. Val av justerare #2
Janina Nilsson, 2A
6. Rektor informerar
Ängbyskolans ombyggnad och utbyggnad är lagd på is. Detta beror på det ekonomiska läget i kommunen.
Vi avvaktar den nya politiska ledningen och återkommer med mer information framöver.
Ängbyskolan har precis som andra skolor och förskolor svårt med att hitta vikarier. Vi gör vårt bästa för att lösa
varje situation och om vi inte har möjlighet att lösa vikariefrågan internt behöver vi ibland dela upp en klass i
olika små grupper och placera ut eleverna i andra klasser.
7. Tematiska fråga: Källkritik
Jan Fridén öppnade med att tipsa om en bra bok på temat Källkritik. Anna Påls, klasslärare 2B, berättar om hur
skolan arbetar med undervisningen kring "källkritik" på lågstadiet och visar bl.a. ett antal exempel på
undervisningsmaterial som används ("Bamse"). Ett syfte med undervisningen, som Anna berättar om, är att
skapa en medvetenhet hos barnen med att vara källkritisk. Efter Annas genomgång förs en allmän diskussion
kring källkritik och hur barnen i skolan arbetar med att söka/arbeta med information från internet. Skolan har
tillgång till ett antal iPads som cirkulerar mellan klasserna. Kristina Karlsson, klasslärare i 6A, berättar om hur
skolan jobbar i mellanstadiet med källkritik och att det temat är med hela tiden i elevernas arbeten - i alla
ämnen - men "hör hemma" i svenska-ämnet. Kristina meddelade att barnen generellt sett är duktiga på att
vara källkritiska och att ifrågasätta ("Vad är detta?", "Stämmer det?" och "Vad är syftet?"). Skolrådsgruppen får
en uppgift att jobba med kring att försöka identifiera falska nyheter.
8. Jocke Bergqvist (Ängbyfacklegeneral) informerar lite snabbt om Ängbyfacklan

Jan Fridén öppnar med att kort informera om Ängbyfacklan generellt och ansvarsfördelningen i det
övergripande arrangemanget. Joakim Bergqvist har ett koordineringsansvar och är Ängbyfacklageneral. Arbetet
som skolrådet ansvarar för är sedan indelat i olika arbetslag. Klassföräldrarna är sedan ansvariga för
koordineringen för deras respektive klassers försäljningar. Joakim håller, i direkt anslutning till skolrådsmötet,
ett informationsmöte med inbjudna klassföräldrar kring Ängbyfacklan för att starta igång processen med
planeringen och arbetsfördelningen med facklan i syfte att inte hamna i tidsnöd längre fram inpå
fackeldatumet (7/2-2019). Joakim informerade lite kort om förutsättningarna inför kommande fackla och
nämnde bl.a att det sannolikt inte kommer att kunna erbjudas någon eldshow och att skolrådet har i uppgift att
hitta ett bra alternativ. Jan Fridén informerade om ekonomin kring Ängbyfacklan och arbetet kring att få in
sponsorer.
9. Övriga frågor
9.1 Två frågor kring skolmaten togs upp.
9.1.1 Mängden mat.
Frågan gällde att viss mat i vissa rätter ibland tar slut så den inte räcker till alla elever i den mängd som önskas,
och/eller helt hinner ta slut innan alla har ätit.
9.1.2 Den andra frågan gällde längden på lunchen (rasten)
Har barnen tillräcklig tid reserverad för lunchen?
9.2 Trå trygghetsfrågor togs upp.
9.2.1 Trygghet på raster.
Ett exempel togs upp där det uppstått en konflikt mellan barn på en skolrast och att det inte hade funnits
någon personal nära att tillgå. Pia informerade bl.a. om att en omarbetning gjorts i rastschemat för personalen
och att det alltid finns minst en personal ute bland barnen på rasterna.
9.2.2 Trygghet i omklädningsrummet i samband med ombyte/dusch.
En diskussion fördes kring ovanstående frågor och Pia återkommer via protokollet. Ett förslag till tema under
nästa skolrådsmöte är Trygghet
10. Nästa möte
13/2
Planeringsmöten för Ängbyfacklan:
4/12 - info. uppsamling, 11/12, 15/1, 29/1, 5/2
7/2 - Ängbyfacklan
11. Mötets stängande
Mötet stängdes och mötet kring Ängbyfacklan startade.

