
Skolråd 220301

Närvarande: Sabina Colic, Kevin Svensson, Ida Nilsson, Gunilla Göransson, Karin
Stäke, Katarina Lindén Rask, Frida Kylestorp, Malin Rehnberg, Anna Berg, Reidar
Moldvik, Christian Åkerblom.

Vi bjuder alltid in via Google-kalendern för att mötet automatiskt ska hamna våra
kalendrar. En digital länk skickas dock alltid i inbjudan, även om mötet är fysiskt.

Rekryteringar
Ny biträdande rektor har hälsat på idag. Ayman Aidar. Han kommer att börja hos oss
den 4/4. Vi rekryterar ny kurator, förstelärare i matematik samt vaktmästare.
Samtliga rekryteringsprocesser är snart klara.

Sabina arbetar nu med grunden för nästa läsår, hur organisationen kommer att se ut
och vilka positioner som kommer behöva fyllas.

Vårkvällen 24/5
Skolrådet önskar försäljning av hamburgare och festis på Vårkvällen. Intäkterna från
försäljningen av hamburgare ska gå till något gemensamt för skolan, exempelvis
rastleksaker.

Malin Rehnberg tar ansvar för att samordna inför beställningar av
hamburgerförsäljningen. Malin skriver ett mejl till år 3 och skickar till Sabina så
vidarebefordrar.

Disco
Detta vill skolrådet återinföra. År 4 ska ansvara. Har Åsa Hagström anteckningar
kring hur detta ska organiseras tas detta tacksamt emot.
Förslagsvis fredag 13/5.

Byggnation
Frågor kring nya skolans glaspartier tog Sabina upp på senaste byggnationsträffen
och de kunde meddela att man minskat på glaspartierna.
I och med förseningar så beräknas den nya skolbyggnaden vara klar v.49 och det
planeras flytt över jullovet 22/23. Därefter kommer rivning av  nästa länga startas och
byggnation påbörjas även där. Sabina tar upp frågan om annat grus vid Rävkullen.

Attitydundersökning



Flera områden har fått bättre resultat än tidigare.
Vi gick igenom resultaten för elevernas egna svar, vårdnadshavarnas svar och även
elever på fritidshemmets enkät.

Övriga frågor
Simundervisning:
Varför erbjuds ingen simundervisning när det är ett kunskapskrav att kunna simma
för att bli godkänd i idrott?
Skolan har under 2021 börjat erbjuda simundervisning till de elever i olika årskurser
(3-6) som behöver extra träning. Skolan erbjuder eleverna 10 tillfällen var.

Frånvaro:
Varför fick eleverna frånvaro när skolan stängde klasserna?
Skolan har fått direktiv från Utbildningsförvaatt vi ska lägga in frånvaro för eleverna,
men notera “övrig verksamhet”, för att det ska bli rätt.

Låsta dörrar:
Funderingar gällande öppna dörrar när fritids inte är i lokalerna. Ska de låsas eller
inte? Sabina tar med sig frågan.

Främlingar runt skolan:
Sabina ska kontakta polisen och be om patrullering runt skolan.

Nytt datum 20/4, 17:15.


