Minnesanteckningar skolråd 180508
Presentation
Jenny och Helena pratar om makerspace och digitalisering.
Arbetar praktiskt i kollegiet. Skolverkets moduler Lärportalen för all personal.
Makerspace: ansökte om pengar från kommunen. Håller på att bygga upp gamla
datasalen. Helena nedsatt tid i tjänsten för att vara i makerspacet mer tid nästa
termin.
Visa film gjord med greenscreen.
Elevrådet:
Eva-Maria elevrådsordförande presenterar elevrådet.
Elevrådssamordnare Samantha leder elevrådet. Elevrådet, elevgrupp representerar
alla elever.
Möten ungefär en gång per månad. Protokoll skrivs vid varje möte. Genomgång hur
ett möte kan se ut. Driver projekt. Skyddsombud, driver t ex kampanjer. Utbildning
för skyddsombud. 1/9 -17 hölls läsårets första möte. Gick igenom stadgar, hur ser
vårt elevråd ut. Elevrådet varit på gemensam fortbildningsdag. Projekt elevrådet
arbetat med: elevrådskongressen i Göteborg, alla hjärtans dag, samarbete med
kommunens skolor te x brännbollsturnering, pingisbord till skolan. Stormöten med
kommunens alla skolor. Samarbete med Ung fritid, påsktävling. Mål att alla elever
ska må bra och kan vara med att påverka miljön.
Elevråd finns även på Humlan, Lilla Gröndal och åk 4-6.
Marie informerar:
Betygen kommer att skickas hem med posten bortsett från åk 9. Betygen kommer
att postas på skolavslutningsdagen.
Läsåret 18/19
4 åk 7 och 4 åk 8 och åk 9.
Bara pojkar i klass 7b. Blivande 8a och 8b kommer att ligga parallellt i flera ämnen
för att kunna blanda grupperna.
Ny personal: en ny lärare i åk 4-6, en ny lärare i ma/no åk 7-9, en ny idrottslärare id
och en ny slöjdlärare på deltid.
Tre annonser ligger ute; två fritidspedagoger och en so-tjänst.
Kommunbeslut: Friends. Enkäter kommer att göras med alla elever och all personal.
Intervjuer kommer att göras med elev- och personalgrupper. Utifrån detta kommer
ett program att sättas ihop med insatser.
Trivselledarna kommer att fortsätta, där är eleverna drivande.
YAM-projekt: enkäterna är gjorda.
Flera enkäter är gjorda under våren.
Fortbildning nästa läsår:
Specialpedagogik för lärande. Kollegialt lärande.
Digitalisering
EHT utbildning Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Frågor i kommunen kring arbete med särbegåvade elever.
Fortsätta arbetet med studiehandledare.
Humlan:
Provborrningar har genomförts. 15/5 presentation för skolans personal.
Ekonomin:
Ekonomin ser god ut. Investerar där behoven är störst.
Många elever vill hit.
GDPR-arbetet pågår för fullt.
KSU–gruppen: inga större förändringar under nästa år.
Parfym: inga parfymer i skolan, flera i personalen är kraftigt allergiska.
Skolgården: inget arbete med den under nybyggnationen.

