Arnljotskolan

Föräldraråd 181105
Närvarande:
Ca 25 föräldrar från de olika klasserna deltar på kvällens möte
Lena Georgson förstelärare
Marita Edfalk Wedin lärare
Christina Kristiansson rektor
Föregående möte:
Detta är det första mötet under ht -18.
Kvällens tema är presentation av arbetsmetoden Att skriva sig till läsning, det vi
kallar för ASL i dagligt tal. Det är ett av skolans prioriterade målområden i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Mötet startar gemensamt i matsalen. Därefter tar några av våra kunniga ”expertlärare”
(ett antal elever) över tillsammans med lärarna. De visar och berättar om hur arbetet
med ASL går till i undervisningen.
Nuläge skolan:
Under läsåret följs kvalitetsarbetet upp regelbundet för att sedan sammanställas i juni.
Då påbörjas också arbetet inför nästa läsår och nya mål formuleras. Ständiga
förbättringar för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt i sitt lärande.
Fritidshemmet fortsätter arbetet med värdegrund, ett prioriterat område är utevistelsen
som också är en viktig del av skoldagen. Under v 44 har fritidshemmets personal
medverkat i två fortbildningsdagar.
Tempus, nytt digitalt system för närvaron. Nu är det bara ett fåtal vårdnadshavare som
inte är inloggade. Både föräldrar och personal upplever att systemet efter lite
inkörningsproblem nu fungerar bra. Fritidshemmet fick snabbare information än
tidigare om elevnärvaron under v 44 i det nya systemet!
Inspektion av skolgården. Vi har haft besök av Miljö och Hälsa som inventerat
skolgården. Inspektionsrapporten bifogas.
Ekonomi. Barn och Utbildningsförvaltningen kämpar med ett underskott för 2018.
Arnljotskolan har en budget i balans, men alla enheter är ålagda att vara mycket
restriktiva med sina utgifter. För vår del innebär det att vi håller utgifterna på lägsta
nivå, men vi har inte behövt göra några besparingar i vår personalbudget.

Timvikarier.
Arnljotskolan söker fler personer som kan arbeta som timvikarier. Har föräldrarna
några tips på lämpliga personer som vill prova på att arbeta i skolan?
Intresserade kan kontakta rektor för mer information.
Frågor från föräldrar:
Städningen. Det upplevs ostädat på skolan, föräldrar frågar hur frekvent det städas.
Det är många personer som rör sig i lokalerna under en dag och det samlas mycket
damm och smuts. Är det blött och lerigt utomhus dras det in mycket.
Rektor har en pågående dialog med skolintendenten om detta.
Skoskydden behöver bytas ut med jämna mellanrum. Rektor pratar med Städ om det.
Föräldrarna ansvarar för att tillsammans med eleverna hålla ordning på klädhyllan. Se
till att det är ”rätt” kläder som finns där och ta hem det som inte används.
Personalens placering på skolgården. Det är viktigt att personalen är aktiva ute på
gården och bemannar alla positioner som det är bestämt. Rektor pratar med dem som
är ansvariga för uteverksamheten.
Info till skolan. Bra att föräldrar hör av sig till skolan när barnen berättar saker
hemma. Ett ex nyligen var att det förkom rim och ramsor av det grövre slaget som
spreds ibland barnen. När hem och skola samverkar är det lättare att få stopp på
olämpliga beteenden.

Belysningen på toaletterna. Kan sensorerna ställas om så att det lyser en längre stund?
Rektor pratar med vaktmästare om det.

Nästa föräldraråd: Tisdag 29 januari 2019, tid 18.30-20.00

Anteckningar: Christina Kristiansson

