Föräldraforum på Midgård 2015-05-20

Mötets öppnande
Närvarande:
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Maria Hallberg-Svensson (skolan), BrittMarie Carlsson (skolan), Caroline Grövnes (fritids)
Föräldrarepresentanter:
Närvarande ordinarie: Linda Jönsson (Mimer), Helen Andersson (Frigg), Orion Righard
(Tyle), Sanna Ahlberg (Balder, Tyle), John Guslén (Tyle),
Frånvarande ordinarie: Linda Karlsson (Balder, Tyle, Höder), Asta Nystrand (Frigg), Ingrid
Forfang (Tyle),
Dagordning
Kallelse till mötet
Alla hade fått kallelse till mötet.

Föregående protokoll
Magnus gick igenom föregående protokoll från 8/4.

Skolans organisation
I början på veckan fick alla vårdnadshavare information via mail ang. höstens organisation.
Åk 6: Katarina Lundqvist (mentor)
Åk 4-5: Anna-Lena Lindekvist och Ulrika Wendel (mentorer)
Åk 2-3: Ellinor Svensson och Jill Sjögren (mentorer)
Åk F-1: Karin Welin-Kjellman och Marie Nilsson (mentorer)
Jill Sjögren arbetar sedan mitten av april, måndagar i Tyle. Fördelningen av resurspersonalen
inför hösten är inte klar. En del vårdnadshavare känner lite oro att åldersblandade klasser kan
innebära större spridning mellan kunskapsnivåer än om det är homogena klasser.

Qualisenkäten
Resultaten från Qualisenkäterna har stor betydelse för skolans systematiska kvalitetsarbete.
Magnus har gjort en sammanställning av årets enkätresultat från elevers, vårdnadshavares och
personalens enkätsvar. Analyserna är dock inte klara. Skolan har jobbat aktivt med Lokala
mål (prioriterade mål) inför läsåret 14/15. En del mål är uppnådda, medan några mål behöver
vi jobba vidare med:


Få igång ett fungerande ”forum för föräldrasamverkan” (uppnått)



Stärka vår image (facebook, tidningsreportage, uppnått – jobba vidare med)



En ny likabehandlingsplan ska vara färdig (uppnått - revideras varje år)



Pedagogerna ska stärkas i sin lärarroll (jobba vidare med)



Lusten och nyfikenheten att lära mer ska öka bland våra äldre elever (har ökat från 4575% - jobba vidare med).



Fler elever ska anse att vi har arbetsro i klassrummet (har förbättrats - jobba vidare
med).

Fritids informerar
Fritids tackar alla elever och vårdnadshavare som har svarat på enkäterna. Resultaten mejlas
ut. Just nu jobbar fritids med allemansrätten, mycket uteaktiviteter och samarbetslekar.
Utanför Idun finns tre bord med kvarglömda kläder. Titta gärna igenom klädhögarna!
Fritidsbarnen planerar en musikfestival torsdag eftermiddag 28/5.

Övrigt
 Vad innebär det att vara Förstelärare? En karriärmöjlighet för lärare. Förstelärarens
främsta uppgifter är att vara ett pedagogiskt bollplank till rektorn, arbeta för skolans
utveckling, sätta sig in i ny forskning och handleda kollegor.


Ny lärplattform till hösten som heter V-klass, ersätter Edwise.



Önskemål att det finns mejladresser och telefonnummer till båda vårdnadshavare på
klasslistorna.



Mimfestival onsdag 27/5, föräldrar är välkomna kl 18.00

Nästa möte
2 september kl 18.00

Val av justerare
Helen Andersson

Vid anteckningarna
Maria Hallberg-Svensson

