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Föräldraforum på Midgård 2016-11-09

Närvarande
Skolrepresentanter: Magnus Lindkvist (rektor), Maria Hallberg-Svensson (spec-ped),
Marina Fihn (fritids)
Föräldrarepresentanter: Pernilla Karlsson (Balder, Sol, Sigun), Linda Sandström (Njord),
Ingrid Forfang (SOL)

Mötets öppnande
Magnus hälsar alla välkomna.

Kallelse till mötet
Föräldrar har blivit inbjudna via Schoolsoft och Facebook

Qualis
Skolan ska Qualisgranskas 10-11/11. Magnus informerar vad det innebär att bli granskade.
Resultatet blir offentligt på hemsidan.

Odengården
En oviss framtid, mycket svårt att planera. Odengården har fått ett kontrakt som varar sex
mån, men Migrationsverket kan säga upp kontraktet på kort varsel. Det är svårt med
integreringsarbetet eftersom förberedelseklassen finns på Odengården.
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Gamla skolan
Inför läsåret 16/17 har vi fått fler elever och musiksalen fick bli klassrum till åk 1. Musiksal
kommer att bli på Gamla skolan och förberedelserna är igång och planen är att
musikundervisningen ska komma igång inom kort.

Prioriterade mål


Bättre på att eleverna inhämtar kunskaper



Utvärdera och dokumentera arbetssätt både i arbetslagen och med eleverna.



Eleverna ska bli mer delaktiga i planeringsprocessen.

Läslyftet/Temadagar 17-18 nov
Pedagogerna genomför en fortbildning som heter ”Läslyftet”. Denna termin fokuserar vi på
att öka elevernas läsintresse; Vad läser elever? Hur skapar man stimulerande läsmiljöer?
Läsande förebilder. Läsfrämjande ämnesundervisning. Digitala verktyg för att stimulera
läsintresse mm.
Skolan ska ha två temadagar 17-18 nov. Eleverna har fått komma med förslag och önskemål
på innehållet: Tipsrunda, Sagovandring/Bild, Boktillverkning/Bokens historia/skrivuppgift.
Fredagen den 18 nov kommer författare Thomas Halling till åk 4-6 och fredag den 25 nov
kommer han till åk 1-3.

Grön flagg
Förra året blev skola och fritidshemmet Grön flagg certifierade. Alla klasser har en
representant till Grön flagg rådet. Våra tre teman vi arbetar med i år är 1) Konsumtionsvalet i
vardagen hur det påverkar vår miljö, 2) Hur kemikalier vi använder påverkar vår miljö, 3) Hur
maten vi äter påverkar vår hälsa. Det finns en anslagstavla (i korridoren från matsalen mot
gamla byggnaden) med fortlöpande information från klasserna och deras arbete med de olika
temana.

Fritids informerar
Fritidshemmet har också prioriterade mål (sitter på anslagstavlan på Idun). De jobbar aktivt
med Likabehandlingsplanen och med teman ur diskrimineringsgrunderna. Årets tema är
könsdiskriminering. Eleverna förbereder en teater som ska spelas upp den 23/11.
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Aktuellt
Lucia 13/12, skolavslutning 22/12, eleverna slutar kl 11.00.

Övrigt


Någon förälder tyckte det var bra när mentorn ringde hem en gång i månaden och
pratade om barnet (för många år sedan). Vi informerar om att varje förälder erbjuds
mentorssamtal telefonledes minst en gång per termin.



Hemkunskap, vilken årskurs får eleverna detta?



Alla elever slutar samtidigt, kanske är det för långa skoldagar för de yngre eleverna?
Kanske för korta skoldagar för de äldre eleverna?



Matsituationen har blivit bättre för F-3. Åk 1 äter i klassrummet och det har blivit
lugnare för alla barn som äter i matsalen och åk1 är nöjda med att få äta i
klassrummet. Köket har fått extra förstärkning. En ny ”serveringslinje” är beställd.



Hur kan vi få fler föräldrar delaktiga i föräldrarådet? Tidigare hade vi gemensamma
föräldradagar där man hjälptes åt att ”fixa” saker på skolan. Många föräldrar som
kommer från olika kommuner, svårt att hitta gemenskapen.



Nästa möte den 2/2 diskutera förslag på kvällsaktiviteter för föräldrarna.

Nästa möte 2/2, kl 18.00

Nästa möte
2 februari 2017, kl. 18.00

Vid protokollet
___________________________
Maria Hallberg Svensson

Justeras
_______________________________
Linda Jönsson

