Föräldraforum på Midgård 2015-10-06

Mötets öppnande
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Maria Hallberg-Svensson (skolan), Karin
Welin-Kjellman (skola), Mia Thorén (fritids)
Föräldrarepresentanter:
Närvarande: Helen Andersson (Tor), Pernilla Karlsson (Balder, Tyle, Höder),
Frånvarande: Linda Jönsson (Mimer), John Guslén (Tyle), Sanna Ahlberg (Balder och
Tyle), Ingrid Forfang (Tyle)

Dagordning
Kallelse till mötet
Alla hade fått kallelse till mötet via mejl, samt Magnus hade lagt ut en inbjudan på facebook.

Föregående protokoll
Magnus gick igenom föregående protokoll från 20/5 2015.

Schoolsoft
Svalövs kommun har beslutat att en ny lärplattform; Schoolsoft ska ersätta Edwise. Denna
nya lärplattform kommer att gälla så fort som möjligt, mer info till vårdnadshavarna kommer.

Skolans utemiljö
Midgård har en fantastisk utemiljö med många möjligheter till lek. Skolan har tillgång till
områden som tillhör kommunens mark. På skolan finns det stenmurar som innehåller lösa
stenar, vilket innebär att dessa områden har blivit farliga och avstängda med tejp. Magnus
ämnar få hit en besiktningsman som kontrollerar skicket på murarna. Gången vid sidan om
skolan bak till fritids (Oden) saknar lampor. Nu under den mörka årstiden är det önskvärt med
gatlyktor och gärna någon lampa vid lusthuset.

Fritids informerar
Många barn är inskrivna på fritids, cirka 80 barn. Fr. om läsårsstarten 15/16 har samarbete
mellan skola och fritids ökat, fritids kommer ha större inblick i skolans arbetsområden och
tvärtom. Fritids har påbörjat ett nytt temaarbete: Grön flagg; miljö - mat – återvinning.

Skolans prioriterade mål läsåret 2015-2016


Att vi kontinuerligt följer upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdigheter och
förtrogenhet i sitt lärande.



Att vi bättre lyckas med att stimulera elevernas ansvar för sitt eget lärande.



Lärarna ska utvärdera och dokumentera arbetssätt och arbetsformer i arbetslagen och
tillsammans med eleverna.



Eleverna ska känna till de mål i kursplanen som är kopplade till aktuellt
arbetsområden.



Personal ska uppleva att det bedrivs en kompetensutveckling som är kopplad till
verksamhetens och individens behov.

Övrigt
All pedagogisk personal genomför under hösten en kurs om ”bedömning och betyg” (regi:
Skolverket). Formativ bedömning är gynnsamt för både elever och lärare.
Ibland kan det vara pratigare på lektionerna beroende på vad eleverna arbetar med. Men
överlag anser skolans personal att det råder arbetsro i klasserna. Ett av skolans prioriterande
mål förra läsåret var arbetsron i klassrummet, resultatet från Qualisenkäten visade bra resultat.

Nästa möte
4 november kl 18.00

Val av justerare
Helen Andersson

Vid anteckningarna
Maria Hallberg-Svensson

