Föräldraråd på Midgård 2015-02-05

Mötets öppnande
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Anna-Lena Lindekvist (skolan) Bia Franzén
(fritids),
Föräldrarepresentanter: Helen Andersson (Frigg), Linda Jönsson (Mimer), Pernilla
Karlsson (Balder, Tyle, Höder)
Frånvarande: John Guslén (Tyle), Ingrid Forfang (Tyle), Sanna Ahlberg (Balder, Tyle), Asta
Nystrand (Frigg)
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Kallelse till mötet
Alla hade blivit kallade till mötet.
Föregående protokoll
Magnus gick igenom föregående mötes protokoll.
IUP Vecka

Skolan försöker i möjligaste mån genomföra alla samtal under v.10. Syskons tider försöker
mentorerna samordna.
Åk. 6 kommer troligen att ordna fika på samma sätt som förra året för att spara till klassresa.
Läxor
Magnus berättar att personalen har träffats för att prata om hur en läxa ska förberedas,
redovisas etc. Personalen är överens om att eleverna ska få rätt förutsättningar att klara läxan
på egen hand med enbart lättare stöd.
Man diskuterade bland annat vad syftet med läxan är, den ska vara knuten till det som
diskuteras på lektionerna. Läxor ska bland annat bidra till kunskapsutveckling, läsa sig
studieteknik och att ta ansvar. De kan vara viktiga för att träna på det som gjorts på lektionen.
Personalen ser positivt på återkoppling från föräldrar om inte eleven förstått uppgiften.
Föräldrar tog upp att barnen ibland inte klarar eller orkar göra läxorna
Det diskuterades om fritids kanske avsätta rum under en viss tid för att underlätta för eleverna
att göra läxorna Alla elever kan, av olika anledningar, inte gå på studieverkstan. Personalen
tar det med sig för disk. i arbetslaget. Personalen kan inte avsätta en resurs för att hjälpa till
vilket inte heller ska behövas, däremot kan personal ha uppsikt och kanske stötta upp.
Ett annat önskemål från föräldrar är att läraren skulle rätta läxuppgifterna och inte enbart gå
igenom läxan i grupp. Kanske inte alla elevers alltid men föräldrar upplever att det är viktigt
med återkoppling för ett motivera eleverna.
Skolfotografering
Efter 2014 års skolfotografering kom många fotopaket till fel familj. Magnus undrar om
skolan ska ha samma leverantör vid året fotografering. Rådet kommer överens om att ”en
gång är ingen gång”. Samma företag kommer att erbjudas att fota barnen 2015.
Föräldrar tycker det är positivt att företaget erbjuder möjlighet att beställa enstaka foton och
inte enbart hela fotopaket.
Skolan informerar
 ”Grej of the day” – en kort presentation av något. Det kan vara vad som helst, länder,
saker etc. I vissa klasser kan elever förbereda en presentation. I de flesta fall gör
läraren presentationen som ofta är en powerpoint-presentation. Det ska vara en kort
redovisning som eleverna sedan ska minnas för att skriva ner.
Personalen berättar att Åk. 5-6 försöker få in 4 presentationer/veckan medan andra
klasser har andra intervall. ”Grej of the day” är mycket uppskattat av eleverna, det
väcker deras nyfikenhet för att lära mer.


Nationella proven.
Eleverna i åk. 6 har börjat med de nationella proven. Det kommer att vara prov i 5
ämnen kontinuerligt under våren.
Personalen kommer för första gången prova att rätta tillsammans med lärare i yngre
årskurser för att främja kollegialt lärande men också för att inte en personal ska göra
allt jobb. Skolans tanke är att alla prov är allas ansvar. Man kommer också att byta ett
av delproven med Kågeröds personal, bland annat för att undvika lärarens värdering.
Föräldrarna är mycket positiva till detta inte minst för att det säkerställer
likabedömningen av eleverna.

Eleverna serveras frukt under provet för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar att
lyckas. Skolan jobbar också mycket med att avdramatisera provets betydelse, en del
elever blir påtagligt stressade inför proven.


Odengården
Nyligen har tre elever från Odengården fått klasstillhörighet på Midgård. Två elever i
åk. 6 och en i åk.2. Personalen gjorde en bra introduktion för eleverna vilket man
kommer att ta med sig erfarenhet ifrån vid framtida introduktioner. Skolan har också
fått en arabisktalande resurs.



Skolan har fått ett stadsbidrag på 200 000 för kvalitetshöjande åtgärder för elever med
hörselnedsättning. Ansökan gällde ett önskemål om 600 000. Personalen kommer nu
att se över vilka åtgärder som ska genomföras. Skolan har även sökt bidrag från
kommunen.

Fritids informerar
Även fritids har infört en variant av ”Grej of the day”. Barnen får lämna förslag och sedan
söka information. Initialt medverkar alla barnen för att de sedan ska veta vad de tackar nej till.
Fritids kommer under våren jobba med ett vänskapstema.
Övrigt
Föräldrar upplever att ramarna för rådet behöver tydliggöras. Vad ska/ska inte disk. i forumet?
Hur ska det synliggöras vilka rådets medlemmar är för övriga föräldrar. Etc, etc. Pernilla gör
ett förslag till nästa möte.
Vissa föräldrar kan inte öppna alla bilagor i mail från personal. Alla har inte ”rätt” program.
Bilagor bör vara i pdf-format. Pdf-filer kan öppnas i ett gratisprogram. Det ska inte kosta
föräldrarna att tillgodogöra sig information från skolan.
Vid sjukanmälan är det otydligt om meddelandet kommer fram. Det finns inget pip. Det sägs
inte heller att man har ringt till sjukanmälan. Personalen kollar vad som hänt då det tidigare
fungerat. Det ska framgå att man ringt sjukanmälan. Det finns en önskan att informera att man
ringt sjuk/friskanmälan.
Föräldrar önskar tydliggörande om sjuk/friskanmälningsrutinerna. Personalen berättar att
eleven ska sjukanmälas och helst friskanmälas. Ska barnen till fritids på morgonen behövs
ingen friskanmälan.
Personalen kollar till nästa möte hur den fungerar idag.
Nästa möte
5 mars, 2015 kl 18.00
Val av justerare av protokollet
Linda Jönsson
Vid anteckningarna
Pernilla Karlsson

