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Genomgång av
kvarvarande frågor från
föregående protokoll

Frukt-Skolan bjuder på frukt en gång/månad under lektionstid. Eleverna
får gärna ta med sig frukt till skolan för att få ett extra energitillskott
men det är inget krav.
Likabehandlingsplanen-Kristina Henkel har varit i kontakt med skolans
Trygghetsgrupp för att se över möjligheten till ett samarbete kring
jämställdhetsfrågor.
Trafikkontoret-information kring hur familjer kan samverka kring
logostiken kring transporten till och från skolan har delats ut till samtliga
elever och deras familjer i åk F-3.
Presentation från skolköket om vegetarisk kost. Vi lägger ut
informationen kring detta på skolwebben.

Utvecklingssamtal

Det finns ingen bestämd tid avsatt till hur långt ett utvecklingssamtal ska
vara. Det avgör varje enskild pedagog. Utöver utvecklingssamtalet finns
det alltid möjlighet att boka ytterligare möten med ansvariga pedagoger.

Inköp av iPads

Hela skolan har köpt in 600 ipads. Varje enhet har fått en
klassuppsättning och varje lärare har fått en iPad att använda i
undervisningen. IT-gruppen stöttar upp pedagogerna och säkerställer att
det blir likvärdigt att varje elev får samma undervisning med iPads.

Informationsvägar

Skolwebben och maillista funkar bäst. Läraren håller koll på att maillistan
är uppdaterad. Vid lov finns det önskemål om att informera så tidigt som
möjligt om några enheter slår ihop sina verksamheter och att informera
om vilken personal som arbetar under lovet.

Personaltäthet

Personaltätheten är god över enheterna. Vid några tillfällen har någon
enhet drabbats av personalfrånvaro i form av sjukdom som har gjort att
det har varit en del vikarier som inte känner till rutinerna.

Skateboards och sparkcyklar

En fråga har kommit upp om det är tillåtet på skoltid från åk 4 att åka
skateboard eller sparkcykel. Det är inte tillåtet pga av skaderisken som
uppstår när tex en skateboard far iväg. Elever från åk 4 får åka
skateboard eller sparkcykel till skolan men cyklar ska låsas fast i
cykelstället och skateboards förvaras i klassrummen.

Stölder

Det har förekommit stölder och några elever har blivit av med bland
annat fotbollskort. Som ett led i arbetet med att försöka förhindra
stölder ser skolan ser över möjligheten att bjuda in polisen kring att
komma att berätta om sitt arbete.

Likabehandlingsarbetet

Frågan kom upp hur skolan jobbar i förskoleklass kring
likabehandlingsarbetet. Det blir tydligt att det är en skillnad kring
jämställdhetsarbetet från förskolan jämfört med förskoleklassen. Skolan
ser över hur vi jobbar förebyggande med jämställdhet och genus. Vi ser
också över hur vi kan samarbeta hem och skola kring de här frågorna.

Fritidspedagogens roll i
klassrummet

Fritidspedagogens roll ser olika ut utifrån gruppens behov. Arbetet läggs
upp i samråd med personalen i enheterna. Det kan vara att stötta upp
enskilda elever, jobba med mindre grupper eller att ansvara för olika
aktiviteter i arbetet med klassen. Vi försöker se över hur vi kan
samarbeta mer över enheterna för att tipsa varandra om goda exempel
med hur fritidspedagogerna jobbar i enheterna.
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Kvarvarande frågor

Vi berättar mer om Prioprojektet som Alviksskolan just nu deltar i.
Prioprojektet organiseras av utbildningsförvaltningen och handlar om
hur skolor kan förbättra sin organisation och sitt sätt att samverka inom
organisationen. Vi återkommer på nästa skolråd om hur projektet
utvecklas.

