Minnesanteckningar skolråd 171115
Presentationsrunda
Eva Lundin från Karolinska institutet: YAM-projektet, ett forskningsprojekt
Minska psykisk ohälsa
Projektet genomförs av NASP
Projekt för åk 7 och 8
10 000 elever som gör enkäter
Interventionsskola eller kontrollskola, Gröndal är kontrollskola
Samtycke från vårdnadshavare eftersom eleverna inte är 15 år
v.50 informationsbrev till föräldrarna med samtyckesblankett
Datainsamling görs på läsplattor ca 75 min
Kontakt med psykoterapeut , BUP, Ericastiftelsen och elevhälsovården
Programmet:
Utgår från häfte med sex olika teman
Sammanfattande diskussion
Affischer med nyckelord till klassrummen
5 lektionspass under tre veckor
Genomförs av instruktörer från NASP
Alla elever är med
YAM kombination av kognitiv och emotionell inlärning
Alltid två personer i klassrummet
Ingen skolpersonal med i klassrummet.
Ingen kostnad för de skolor som är med i projektet
Trivselledarna
Trivselprogrammet i Norden
Skolor i Norge, Sverige och Island.
Utbildningsdag en heldag per termin för eleverna
Mål: få eleverna att röra sig mer
Lära sig att leda aktiviteter
Finns alltid en pågående lek som man kan delta i
4 elever per klass
På Gröndal har vi börjat med F-6, finns även tankar på att utveckla för 7-9, framför
allt med fokus på åk 7.
Presentation av ledningen
Linda Karlsson: sköter ekonomin och fastighetsfrågor. 60% Gröndal och 40 % på
Svandammsskolan.
Makerspace: är under uppbyggnad.
100 datorer kommer att köpas in. 25 datorer till makerspace och 75 till eleverna
Gröndal är referensskola för programmering och makerspace
Evakuering Humlan: möte i måndags. Kommunikationsplan är på gång. Information
kommer när beslut är taget.

Skolgårdsarbetet ska påbörjas.
Höstlovsskola tre dagar: positivt för eleverna
Kommer att söka pengar även för påsklovsskola
KSU- kommungemensam särskild undervisningsgrupp, 8 st elever är inskrivna.
Stöd- och resurs avgör vilka elever som får plats men Marie är ansvarig rektor
Ny kontaktpolitiker: Jan Olof Härnvall janolof.harnvall@gmail.com 0739448545

Betygsstatistik:
Ser sämre ut för att vi hade 11 asylsökande elever som var inskrivna i klasser.
Meritvärdet har sjunkit pga detta.
Elevens val är omgjort: 5 heldagar per läsår.
Kommunen granskad av skolverket
Studiehandledning för elever med annat modersmål för att öka måluppfyllelsen
Anna Karlefjärd: föreläsning för alla lärare om betyg och bedömning

Gemensam litteratur för lärarna: Inkludering i skolan och att sätta betyg
Ny förvaltningschef: Lina Axelsson Kihlblom
Många elever vill till Gröndal, nu är vi 603 st.
Grupp för nyanlända elever.
Nuläge:
Lugnt åk 8 och 9.
Inskolning åk 4 och 7, lite rörelse i korridorerna.
I det stora hela är det lugnt.
Övriga frågor:
ÅK 4 inte lika lätt att dela upp klassen som på F-3. Börja använda grupprum på
övervåningen. Finns ett rum som till viss del används till halvklass.

Lärarbehörigheten är hög
Samtalsgrupper fanns tidigare i åk 4-5 önskas i åk 6. Var nöjda med det arbetet
under åk 4 och 5. Värdegrundsfrågor/förhållningssätt.
Önskemål:
Seminarium om läxläsning som de haft på Svandammsskolan lärare höll i
informationen. Marie stämmer av med Anki hur det gått till väga.

