Minnesanteckningar
Föräldraråd Arenaskolan
Datum: 2017-03-16
Närvarande: Cecilia Persson (rektor), Jenny Seger (biträdande rektor), Stefan
Petersson (profilsamordnare och SYV), Karin Thelander (förstelärare med särskilt
uppdrag), Åsa Callenfors 7A, Camilla Öberg 7B, Helena Persdotter 7C Marianne
Lindh 7D, Caroline Ljungberg 7E, Peter Andersson 8B, Erik Rosén 8B, Kicki
Ekmark 8D, Louise Lindberg 9B, Charlotte Süsskind 9D, Susanne Stålhammar 9F,
Skolinspektionens beslut – alla delar är utan anmärkning
Arenaskolan har blivit granskad i fem olika områden och det är utan anmärkning.
Skolan fortsätter sitt pågående kvalitetsarbete.
Skriftlig återkoppling till eleverna sker från och med vårterminen i Fronter.
Eleverna får en bedömning i en kunskapskravsmatris med en framåtsyftande
kommentar. Likvärdigt för alla elever. Lärarna lägger in bedömningar löpande tätt
kopplat till det som eleverna arbetat med. Föräldrarna kan gå in och se
återkopplingarna. Återkoppling sker även i andra former, t ex muntligt, i Showbie,
enskilt eller i grupp. Information har skickats ut till hemmen om inloggning och
återkoppling i Fronter. Viktigt att förstå att detta är en del av bedömningen som görs
i de olika ämnena.
Sjukgymnast på Arenaskolan
Sjukgymnast finns på skolan 6 timmar/vecka. Bokas via mejl till Stefan Petersson.
Stort behov på skolan. Samarbete med LFC.
Öppet Hus och skolvalet
Välbesökt Öppet Hus och rekordstort sökantal till Arenaskolan, vilket är jättekul. Det
blir sex paralleller i åk 7 till hösten. Det andra tornet kommer att öppnas upp och
användas till hösten.
Trygghetsarbete på Arenaskolan
Skolan tycker samverkan med vårdnadshavare är viktigt. Vi genomför ett aktivt
trygghetsarbete på skolan. Många kompetenser finns på skolan för att hjälpa till. Mår
man bra i skolan presterar man bättre.
Information om våra grannar i tornen
Det finns lägenhetshotell, kontor för olika idrottsförbund, gym, tillfälligt boende för
nyanlända med permanent uppehållstillstånd samt vuxenutbildning.
Skolrestaurangen
Den ska ritas om och ska bli större och permanent.

Ny idrottshall
Det finns i nuläget inget beslut på det. Sportcenter används och fungerar bra. Det
finns en dialog kring att göra anpassningar för att bättre passa momenten i ämnet
idrott och hälsa.
Kommunikation mellan hem och skola - utvärdering av fredagsinfo från KF
Föräldrarna är nöjda med veckobrevet som det ser ut idag. Alla föräldrar upplever att
de får till sig informationen och vill att det ska fortsätta i nuvarande form.
Traditioner så här långt – eleverna är delaktiga
Eleverna har valt att fira sommaravslutningen på Linköping Arena, på
fotbollsplanen. Eleverna planerar tillsammans med personalen. Mer information
kommer.
Övriga frågor
Allvarlig incident har skett på skolan. Vädjan att incidenten som filmats inte ska
spridas på sociala medier. Skolan har agerat och polisen är inblandad. Skolan
säkerställer tryggheten på skolan.
Frågor från 8B
Eleverna har svårt att hinna äta på fredagar. Schemaändring kommer att göras from
måndag så att eleverna får lite mer tid att äta.
Maten har tagit slut flera gånger. Camilla Öberg, ansvarig för maten berättar att vid
fyra tillfällen i mars har det varit för lite mat. Det har vid dessa tillfällen kastats mer
mat än normalt. Ett mottagningskök kommer att byggas. Man beräknar mer mat
eftersom det är en idrottsprofilskola. Om maten tar slut så kommer annan mat att
skickas till Arenaskolan och eleverna erbjuds då att vänta och få mat. Den mat som
blir över kastas. Bra att ta en diskussion med eleverna kring hur mycket mat man ska
ta och att man inte ska slänga mat. Flytta fokus till miljöperspektivet.
Matsvinnstävling kanske kan vara något?
Konkret återkoppling efterfrågas i ämnena. Fronter kommer att användas löpande för
återkoppling i alla ämnen.
Lärplattor
Bra att föräldrarna kontrollerar vad barnen har för bakgrund på sina lärplattor då
olämpligheter förekommit.

