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Sekreterare

Karin Ring

Närvarande
representanter

Fa: Sofia Sundberg
Fb: Jan Wodlin
Fc: Maria Franzon
1a: Malin Leijon
1b: Ulrika Axelsson Jonsson
1c. Linda Mehrens Flodin
2a: Karin Hornhammar
2b: Linda Enlund
2c: Sandra Mikkelborg
3a: Victoria Norman
3b: Linda Sjöberg
3c:
Biträdande rektor: Karin Ring

Start i matsalen

Rektor Anna Eriksson gick igenom Stockholmsenkäten som
besvarades av åk 9 i våras. I enkäten fick eleverna svara på frågor
om deras välmående, alkohol, droger mm. Syftet med att redovisa
resultatet är att diskutera hur vi tillsammans skola och hem kan
samarbeta för att våra elever ska ha ett bra välmående.
Anna berättade vidare om de renoveringar som skolan genomgår
för tillfället, och om de renoveringar som kommer att ske inom den
närmsta framtiden. För tillfället renoveras D-huset, därefter
kommer A-huset att renoveras och efter A-huset renoveras Bhuset. Under renoveringarna används paviljongerna som för
närvarande står mellan B-huset och G-huset.

Mötet fortsatte på
Tranan:
Matgrupp

Flera av representanterna i skolrådet är intresserade av att
engagera sig i skolmatsfrågan. Förslaget kom upp att bilda en
matgrupp som kontaktar skolköket och ser över hur vi kan utveckla
vår skolmåltid och få till ett bra samarbete. Matgruppens
sammankallande är Linda Mehrens-Flodin. Övriga deltagare i
matgruppen är: Victoria Norman, Sandra Mikkelborg, Ulrika
Axelsson-Jonsson och Susanna Nyström.

En fråga som kom till skolrådet var att förskoleklasseleverna
upplevde stress med att hinna med att äta innan övriga elever
kommer till matsalen. Nu har tiderna justerats så att vaktmästarna
öppnar upp till kapprummet lite tidigare än förut. Då kan
förskoleklasseleverna gå ner och hinna hänga av sig ytterkläderna
och tvätta händerna i lugn och ro. Detta genererar lite längre tid till
att sitta ner till bords och äta.

Trafik

Ett förslag har kommit till skolrådet att kontakta Trafikkontoret för
att se över möjligheten att få ett trafikljus vid övergångstället längs
Vidängsvägen nere vid tunnelbanan i Alvik. Skolrådet diskuterade
också alternativet att få till ett farthinder om inte Trafikkontoret vill
eller kan sätta upp ett trafikljus.
Vi diskuterade också trafiken kring vändplanen bakom kyrkan där
många lämnar av sina barn på morgonen. Jan Wodlin åtar sig att
undersöka hur trafiksituationen kring parkeringsplatsen vid kyrkan
kan förbättras. Vi bordlägger frågan kring trafikljuset, alternativt
farthindret, tillsvidare. Den eller de som har tid och möjlighet att
kontakta Trafikkontoret och driva denna fråga får gärna göra detta.

Kulturskolan

Frågan har dykt upp om Kulturskolan skulle kunna erbjuda fler
tider på eftermiddagar och kvällar på skolan. Kulturskolan är en
separat verksamhet och de hyr lokaler på skolan. Linda Mehrens
Flodin kollar upp om det finns ett samordnat schema på skolan för
de föreningar som har verksamhet i skolans lokaler och som ligger
utanför skolans ordinarie schema. Det kan finnas intresse bland
elever och föräldrar att se vad för aktiviteter som erbjuds i skolans
lokaler.

Årskurs 3 till årskurs 4

Vanligtvis brukar det vara så att det klasserna delas från årskurs 3
till årskurs 4. Det är elevantalet som avgör hur
klassammansättningen ser ut inför årskurs 4. Alla vårdnadshavare
får en blankett hem inför fyran där de talar om i fall deras barn ska
går kvar på Alviksskolan i fyran. Svaren som föräldrarna lämnar in
ligger sedan till grund inför bildandet av klasser i årskurs 4. Under
slutet av vårterminen jobbar Alviksskolan förberedande
tillsammans med lärare och elever för att skapa en trygg övergång
från årskurs 3 till årskurs 4.
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