Tornhagsinfo

Föräldrainformation från Tornhagsskolans
föräldraföreningsmöte Nr 3 2016-10-03
Närvarande: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 6A, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8C, 8D,
9B, representanter från Inga Ivarsson (bitr.rektor fritids) och Cattis Månsson (Rektor 6-9).
Vi började med att berätta om de utvecklingsområden som pågår under det här
läsåret:




Vi fortsätter att arbeta med inkludering. I inkludering ingår: Elevsyn, bemötande, feed
back, varierad undervisning och tydliga lektionsstrukturer.
F-5 + fritids kommer att fortsätta arbeta med ”Hållbar utveckling” och 6-9 hakar på.
Där har skolan fått projektpengar.
Språkutvecklande arbetssätt: där vi arbetar med bl.a ord och begrepp.

F-6 har haft besök av skolinspektionen, medan 7-9 och fritids har haft internt
insynsbesök.
 Skillnaden mellan skolinspektionens besök och det interna insynsbesöket är att
skolinspektionen enbart tar upp de områden som inte är bra och därefter krävs att man
åtgärdar dem. De interna insynsbesöket är kommunens egna förstelärare och
sakkunniga som genomför. De vill lyfta det goda som görs samt utvecklingsbitar.
 De interna insynsbesöken gjorde ca. 15 lektionsbesök, 15-20 intervjuer med elever och
intervjuer med all personal i arbetslagen. Därefter fick vi en återkoppling. Det visade
sig att vi har en trygg skola, vi bemöter varandra med ömsesidig respekt, har en god
och varierad undervisning med kommunikation och interaktion, vi har många olika
individuella lösningar för de som har behov och en varm och god stämning.
Kort information om vikariesituationen:
 Det är mycket svårt att rekrytera behörig personal och även kort eller långtidsvikarier.
Vi på Tornhagsskolan har varit kloka och anställa många egna vikarier och en högre
basbemanning, ändå räcker de inte till. MEN vi hävdar att vi är lyckligt lottade och har
oftast lösningar på de flesta lektionerna när någon är borta.





En fråga från en förälder:
Varför har ni så många elever i klasserna i år 1?.
Vänder vi oss uppåt så får vi svar att det i princip aldrig blir fullt i en skola. Vi måste
ta emot dem som bor på vårt upptagningsområde. De sista veckorna har det droppat in
nyanlända fler varje vecka. Självklart ska vi ta emot och göra det bästa vi kan, men det
innebär också att vi blir fler och fler. Anvisningarna för hur många som får vistas i
lokalen när det gäller ventilationen är det som sätter stopp.
Nybyggnationen av Tornhagsskolan:
Etapp1:
En stor byggnad på tre plan som ska byggas på vår grusplan. I botten ska det vara
förskola och de andra två våningarna är tanken att skolbarnen som idag befinner sig i
Norrgården, Mellangården och Sörgården ska husera. De tre byggnaderna ska så
småningom rivas. Där ska de bygga en ny aktivitetsplan. Under tiden har vi blivit
lovade att få gräsplanen som idag finns utanför skolan ner mot Getbäcksgatan.
Byggstart skulle ha varit runt december/januari. Men vi har inte fått något definitivt
datum.
Etapp 2:
Ska byggas för 4-6. Mer info har vi inte fått.
Etapp 3:
Ska byggas/renovera för 7-9. Där ska man också se över matsal, omklädningsrum och
idrottssal. Även någon form av lokaler för förberedelseklass/internationell klass.
Ipads:
Alla 1-6 fick Ipads förra året. Det var bestämt att de skulle ha en Ipad på två elever
och att paddan skulle vara kvar i skolan. 7-9 fick var sin Ipad som de fick ha både i
skolan och hemma. Tanken var att de skulle ha sin Ipad i tre år på högstadiet. De som
fick en Ipad när de gick i år 9 fick lämna ifrån sig den som året därpå skulle
överlämnas till år 7. Det har inte varit helt odramatiskt. Dels har de gått sönder och det
är dyrare att laga den än att köpa en ny, det har varit tidskrävande att tömma dem och
koda om dem. Skolorna är inte riktigt förberedda på alla tid det tar att justera, laga,
köpa nya och att hjälpa eleverna när det inte fungerar. Mycket tidskrävande.
Nu har Barn och Ungdomsnämnden bestämt att även år 4-6 ska ha var sin Ipad.



Vi informerade om att vi kommer att byta matleverantör efter nyår. Från och
med den 1/1- 2017 kommer vi att gå tillbaka till LK Kost.

Nästa möte: Måndagen den 28 november kl. 19.00 – 20.30.

Med vänlig hälsning
Inga Ivarsson (bitr. rektor fritids) och Cattis Månsson (rektor 6-9)

:

