Minnesanteckningar från Skolrådets möte den 6 mars kl 18:30
Närvarande: Åsa Grauman, Jessica Ogden, Tobias Wallerius, Fredrik Rådebjörk, Natalie Hagafors, Mattias Lindh och
Samuel Öberg (rektor)
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Samuel Öberg öppnar mötet
Mattias Lindh väljs till sekreterare
Föregående protokoll godkänns utan ändringar
Aktuella frågor

Organisationen ht 2019
Fredrika Bremerskolan kommer fram till 2019 göra förändringar i sin organisation. Målet är att höja elevernas kunskaper
och öka elevernas närvaro på fritids. Främst riktat till att de elever i årskurs 4 och 5 som idag går hem istället för att
stanna kvar på skolan och delta i fritidsverksamheten. Den stora förändringen är att klasslärarna kan jobba i parallell och
det spar planeringstid genom att de får en närhet till varandra med klassrummen bredvid varandra och större möjlighet
till gemensam planering. Tanken är att det stöd som lärarna kan ge varandra genom att jobba i parallell ger bättre stöd
till eleverna. Där elever som behöver mer stöd kan få det och de som redan är resursstarka och idag upplever att de inte
blir utmanande ska stimuleras till ökade kunskaper. Den geografiska förändringen är att Förskoleklasserna och klasserna
för årskurs 4 och 5 delar på den norra delen av skolan och årskurs 1,2 och 3 är på den södra delen av skolan. Eleverna
kommer informeras om förändringen den 7 mars. Samuel betonar att elevmedverkan är en viktig del av skolans arbete.
Elevrådet är med i planeringen. Samuel berättar att han har med sig övriga lärare i planeringen av förändringen och
merparten av lärarna ställer sig positiva till den nya organisationen.
Ytskiktsrenovering
Skolan är i behov av uppfräschning. Under v. 11-20 kommer alla rum renoveras. Innertak och belysning ska ses över. Det
ska bli bättre belysning och ljuddämpande innertak samt ommålning av väggar. Planen är att ett klassrum/vecka görs
klart. Under tiden som klassens rum renoveras kommer eleverna ha undervisning i en hyrd lokal alldeles bredvid skolan.
Från elevrådet
Lärare och rektor har regelbundna möten med elevrådet. Elevrådet har framfört synpunkter som de tycker är viktiga.
Några av dem är att de vill ha tillgång till mer vinteraktiviteter på rasterna, mer fotbollsspelande och en idé har
framförts om att få sova över på skolan under natten. Skolan har ställt sig positiva till den idén men inget finns planerat
för det i dagsläget.
Diskussion i elevrådet har förts om att det förekommer ett mycket dåligt språk och svordomar bland eleverna. Främst
när det inte finns andra vuxna i närheten. Skolan jobbar aktivt med detta men önskar även föräldrarnas hjälp.
Personalförändring
Cecilia Forssten, lärare, har sagt upp sig för att börja studera. Intervjuer har genomförts och ny lärare är på gång.
Övrigt
Skolan har sedan december 2018 gjort ordning ett bibliotek och köpt in böcker. Skolan ser gärna att de som har nya
barn- och ungdomsböcker som de inte använder gärna får skänka dem till skolan.

