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Föräldraforum på Midgård 2016-02-03
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Maria Hallberg-Svensson (specialpedagog),
Ibrahim Hussein (fritids), Marie Nilsson (mentor, Balder)
Föräldrarepresentanter:
Närvarande: Helen Andersson (Tor), Linda Jönsson (Mimer), Emelie Ek (Gandul),

Dagordning
Kallelse till mötet
Alla ordinarie representanter har blivit kallade till mötet.

Föregående protokoll
Magnus läste igenom protokollet från 2015-12-02.

Skolans organisation
Skolan växer, för två år sedan hade vi 116 elever, idag är vi 138 elever. 80 barn är inskrivna
på fritids. Förberedelseklassen med ca 35 elever finns på Odengården. Björkhäll börjar sin
ombyggnad hösten 2016. Många elever söker sig till Midgård. Blivande förskoleklass till
hösten blir drygt 20 elever.

Qualiscertifiering
Som verktyg i den systematiska kvalitetssäkringen använder vi oss av Qualis. Skolan har
beslutat att bli granskade av Qualis hösten 2016. Anledningen till att bli granskad är att vi vill
säkra kvalitén på vår verksamhet. Skolan ska genomföra en självvärdering, och vi kommer att
bli granskade inom elva olika områden. Enkäten ska besvaras någon gång under v 9-11.
Osäkert hur enkäten kommer distribueras, vi får återkomma. Viktigt att vårdnadshavarna
besvarar enkäterna, skolan utvärderar svaren och tar stor hänsyn till svaren för att förbättra
verksamheten.
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Schoolsoft
Skolan rek. att de vårdnadshavare som har möjlighet laddar ner appen ”Schoolsoft” i
telefonen. Sjukanmälningar ska helst ske via Schoolsoft, friskanmälningar ska inte göras
längre eftersom när vårdnadshavaren inte sjukanmäler betyder det att eleven är frisk och
kommer. Funktionen att ringa och sjukanmäla kommer fungera även i framtiden. Viktigt att
elever med specialkost blir sjukanmälda, ring eller sms till köket, 0709-47 54 19 innan kl 8.00
på morgonen. Fritids är i nuläget inte inkopplade på Schoolsoft, men kommer att bli det. BrittMarie (IT-ansvarig) kommer ev. finnas tillgänglig några tider under IUP-veckorna för att
kunna svara vårdnadshavare på frågor om Schoolsoft, mer info om detta kommer. Magnus
undrar om det finns behov av att samla alla vårdnadshavare till ett stort informationsmöte?

Skolans utvecklingsarbete
Skolan och fritids påbörjade VT -15 arbetet med Grön Flagg. Arbetet syftar till hållbar
utveckling som en del av det dagliga skol- och fritidsarbetet. Alla elever på skolan har varit
mycket engagerade i projektet. Sommaren -15 hade vi en utställning på kommunhuset i
Svalöv. Januari -16 blev Midgård certifierade och detta firades med glass. Arbetet fortsätter
med hållbar utveckling. Håll utkik efter den gröna flaggan som snart ska pryda skolan!
Alla pedagoger har HT -15 genomfört en webbaserad kurs i Skolverkets regi, gällande betyg
och bedömning. Syftet är att pedagogerna ska reflektera kring hur de använder läroplanen
som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen.
Kollegiala lärandet, pedagogerna har HT -15 genomfört auskultationer i varandras klassrum,
efteråt har pedagogerna samtalat om lektionen. Auskultationer är mycket effektivt för att
synliggöra pedagogens roll i klassrummet.
Åk 1 påbörjade hösten -15, Att skriva sig till läsning (ASL). Även f-klassen har så smått
börjat med ASL. Syftet är att i tidig ålder lära eleverna att hantera datorn. Forskning har visat
att barn inte är redo att använda pennan förrän vid 8-års ålder, men också att när eleverna blir
äldre har de lättare för att skriva längre och mer innehållsrika texter. Parallellt med ASL
tränar 6-7 åringarna mycket på finmotoriska övningar.

Fritids informerar
Just nu genomför fritids intervjuer med barnen och frågar dem; hur de trivs på fritids, deras
intressen, kompisar, vad de vill göra mm. Ett av syftena är att barnen förhoppningsvis
upptäcker nya kompisar genom att de får reda på att det finns andra barn med samma
intressen. Fritids jobbar mycket med att gemenskap är viktigt för allas trivsel. Skolan och
fritids har bromöten ett par gånger varje termin för att få samsyn mellan skola och fritids.

Övrigt
Skolan kommer att informera om trafiksäkerhet i klasserna.
Alla elever har Elevens val på fredagar kl 13-14. Syftet är att eleverna ska bredda och
fördjupa sina kunskaper. Utifrån pedagogernas kompetens och verksamhetens möjligheter får
eleverna välja mellan olika ämnen såsom t ex. spel och lekar, dans, idrott, hemkunskap,
syslöjd, dataprogrammering mm.
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Nästa möte
2 mars 2016, kl.18:00

Val av justerare
Helen Andersson

Vid anteckningarna
Maria Hallberg-Svensson

