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Lokaler – upprustning:
Under sportlovet renoverades uppehållsrummet. SISAB har målat
väggar och lagt nytt golv. Skolan har även köpt in nya möbler och
spel. En mindre upprustning av B-huset har påbörjats. Detta för att
förbättra miljön för eleverna och personalen. Exempel på detta är
viss ommålning, gardinbyten och enklare reparationer.
Stolsöverdragen lagas och byts ut också.
Skolsatsningar:
Skolan har precis kommit igång med två satsningar. PRIO innebär
att två välmeriterade skolmänniskor genomlyser skolans verksamhet
Och sedan kommer med förbättringsförslag. Projektet riktar sig mot
personalen och rör inte själva undervisningen. Man tittar på
samarbete, möten, kultur, organisation etc.
Språksatsningen innebär att både lärare och fritidspersonal kommer
att få en kompetenshöjande utbildning i att vara språklärare
samtidigt som man t ex är musiklärare. Vi börjar med Reading to
Learn – en metod som gör alla elever till bättre läsare och
skribenter. Matematiksatsningen för våra matematiklärare fortsätter
även nästa läsår.
Elevrådet:
Elevrådet har startat ett utbyte med Guldkroksskolan i Hjo.
Elevrådsstyrelserna i Alvik och Hjo kommer att besöka och bo hos
varandra i april. Projektet syfte är att jämföra
demokrati/elevrådsarbete på två skolor men också få en inblick i
likheter och skillnader i Alvik och Hjo.
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Tar maten slut?
Frågan om att maten har tagit slut väcktes igen av skolrådet. Bernt
kommer att ha en dialog med köket om detta. Detta har dock lyfts
tidigare med matsalspersonalen. Vid några tillfällen har eleverna
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fått vänta en stund på maten pga. av att den tagit slut. De har då
blivit serverade ett annat matalternativ. Skolan serverar inte längre
fil och flingor. Istället finns det vegetariskt mat för eleverna att ta av
varje dag.
Utvecklingssamtalen:
Nu har alla elever i år 7 och 8 haft elevledda utvecklingssamtal.
Efter utvärdering med föräldrar kan vi se att merparten av föräldrar
och elever är nöjda med det upplägg vi hade. Det en del föräldrar
önskar är att få mer kontakt med undervisande lärare. Vissa
föräldrar efterfrågade även mer konkreta kommentarer på vad
eleverna kan göra för att komma längre i sin utveckling i
skolämnena. Vi kommer inför nästa termin fortsätta att utveckla det
koncept vid påbörjat kring utvecklingssamtalen för att kunna
tillmötesgå föräldrars och elevers önskemål.
Elevens val
Fråga kring Elevens val Ma/No väcktes under förra skolrådet.
Elever och föräldrar upplever att elever som vill mycket eller mer,
också måste få en utmaning i elevens val. Bernt har lyft frågan med
undervisande lärare i mitt val och en förändring är tänkt att göras.
Varje mitt val kommer att få en egen kursplan för att alla elever
som väljer ett specifikt mitt val kan känna att de får en utmaning.
Övrigt
Fråga om betygsättning i idrott togs upp. Vad är det som bedöms
och på vilka grunder? Frågorna förs vidare till undervisande
idrottslärare.
Information om att det i början av veckan skedde en liten brand i en
papperskorg. Branden upptäcktes snabbt och släktes av en lärare. I
dagsläget vet vi inte hur branden uppstod. Branden är polisanmäld.
En diskussion fördes om skolans meritvärde kopplat till våra
förberedelseklasser och den problematik som finns runt detta.
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En punkt som togs upp på skolrådet var att det var svårt att komma i
kontakt med expeditionen. När man ringer på dagen och ingen
svarar så går meddelandet igång om skolans öppettider. Under
dagen kanske det ska vara ett annat meddelande? Denna fråga tar
Nina med sig till Åsa Svalänge Lantz som är administrativ chef och
ansvarar för expeditionen.
Nästa skolråd är den 20 maj klockan 18.00 i B-huset

