Minnesanteckningar
ämnesmöte föräldraråd
Datum: 2018-04-12
Närvarande: Cecilia Persson (rektor), Jenny Seger (biträdande rektor), Stefan
Petersson (SYV, profilsamordnare), Karolina Karlsson (förstelärare med
särskilt uppdrag), Karin Thelander (förstelärare med särskilt uppdrag),
Christer Gunnarsson (lokalansvarig Utbildningsförvaltningen), Maria Berggren
7A, Malin Zethraeus 7B, Camilla Backteman 7E, Nina Rydingsvärd 8B, Jenny
Nestun 7C, Camilla Öberg 8B, Magnus Hammar 7D, Helena Thorman 8B,
Linda Malm 8D, Jennifer Collins 8C
Ärende
Lokaler

Utfall skolvalet åk 7
Ordningsregler till
läsår 18/19

Christer Gunnarsson, lokalansvarig Utbildningsförvaltningen berättar om
planerna för kök samt idrottsanläggning.
Kök- och matsalssituationen:
Planering för nya stadsdelen Kallerstad är på gång.
Utbildningskontoret, Botrygg och Arenaskolan har projekterat fram ett
kök som är planerat att byggas ihop med skolan. Det blir ett
tillagningskök och kommer att fungera som en skolrestaurang samt VIPlounge som tidigare. Disken kommer inte att ligga i anslutning av
matsalen vilket är bra för ljudmiljön. Inventarier kommer att bytas.
Politiskt beslut tas förhoppningsvis nästa vecka.
Botrygg planerar att göra byggnationen under sommaren.
Idrottsanläggning:
En multihall är planerad i Kallerstad. En första lokaliseringsutredning är
gjord. Förhoppning att hallen hamnar så nära Arenaskolan som möjligt.
Hallen beräknas vara färdig 2021 eller 2022.
Kortsiktigt tittar man nu på Anders Ljungstedts lokaler samt att göra
anpassningar i nuvarande sportcenters lokaler. Besked väntas inom kort.
Vissa åtgärder behöver göras i Sportcenter för att anpassas till skolans
undervisning. Bland annat är det åtgärder beträffande ljudmiljön.
Arenaskolan har ett högt söktryck. Hänvisningsskolor är fortfarande
Ekängsskolan och Tallbodaskolan. De elever som söker Arenaskolan utan
profil måste tas in i första hand. Därefter fördelas profilplatserna ut.
Ordningsregler samt konsekvenser diskuteras.
Mobiltelefonerna lämnas in i mobilhotellen under lektionerna och det
fungerar mycket bra. Mobiltelefonerna ska heller inte användas i
matsalen, endast på rasterna. Regeln om att inte ha mobiltelefon i
matsalen finns inte med i ordningsreglerna. Skolan tar med sig denna
synpunkt.

Attitydundersökning

Sommaravslutning
och
avslutningslunch
åk 9
Övriga frågor

Elevernas lärplattor behöver vara laddade under skoldagen. Eleverna kan
med fördel ladda sin lärplattor hemma på kvällen.
”Jag följer de IKT-regler som finns” borde stå under skyldigheter i stället.
Skolan tar med sig denna synpunkt.
Bättre lås på klädskåpen kommer att ordnas till hösten. Kameror är
installerade på skolan.
Hela kommunen gör en årlig attitydundersökning. Undersökningen
genomförs under lektionstid i skolan. Tidigare enkäter från hösten 2017
visar att elever på Arenaskolan upplever trygghet på skolan, i hög
utsträckning. Skolan ser ändå ett utvecklingsområde och det är att arbeta
med attityder och språk främst i nuvarande åk 7. Så kallat ”skojbråk” är
inte tillåtet och skolan arbetar aktivt med att få eleverna som använder sig
av ”skojbråk” att själva förstå att det ska upphöra.
Sommaravslutningen blir även detta år i Sporthallen. Alla vårdnadshavare
som vill vara med på sommaravslutningen kommer att få plats.
Skolan har en tradition att fira av 9:orna genom en avslutningslunch i
SAAB Arena.
Finns det möjlighet att köpa ny overall om en elev önskar?
Det finns möjlighet att köpa samma overall med tryck, 725 kr för
juniorstorlekar. Om intresse finns så går det beställa via Stefan genom
mejl (stefan.p.petersson@linkoping.se), senast 30 april. Leverans inom
några veckor.
Säsongskort
Botrygg har gett alla elever på skolan säsongskort till Linköping City:s
och LFC:s hemmamatcher.
När ska danslokalerna byggas?
Danslokalerna var från början planerade i pressrummet på Linköpings
arena. De lokalerna visade sig vara olämpliga för dansundervisning.
Dansen är därför på Folkuniversitetet där lokalerna är ändamålsenliga och
det är de lokalerna som gäller tillsvidare.

