Kallelse – dagordning

SKOLRÅD
Fredrika Bremerskolan
Datum: 2018-11-13
Lokal: 2B:s klassrum kl. 18.30-19.30 (samma ingång som vanligt)
Närvarande: Samuel Öberg,

Dagordning
1. Rektor öppnar mötet
2. Val av sekreterare: Emma Larsson.
3. Justering av föregående protokoll.
4. Aktuella frågor:
a. Trygghetsteamet kommer och presenterar sig.
Isabelle, kurator
Thomas, SPEC teamet
Göran, fritidspedagog
Vi fick en genomgång på hur TT jobbar, det skrivs incidentrapporter på alla kränkande
handlingar. Dessa skrivs av ansvarig pedagog på plats vid händelsen.
TT träffas 1 ggr i veckan och går igenom dessa rapporter och tar beslut om ytterligare
åtgärder behövs.
Vid beslut om åtgärd så blir två från TT teamet ansvariga och går vidare med ytterligare
samtal med elev och vårdnadshavare. Det sker sen en uppföljning efter 1 vecka. Om allt
känns ok då så avslutas ärendet. Om inte, går ärendet vidare till rektorn som i sin tur bokar
in möte med elev och vårdnadshavare.

b. Digitalisering.
Omorganisation som gjorts under året med parallellklasser nämdes och att nästa steg nu är
att jobba med digitaliseringen. Det ska köpas in mer hårdvara och en lärare på skolan
kommer vara ansvarig för projektet och stötta övriga lärare i kunskap när det gäller detta.
Det kommer påbörjas under våren planen är att det framförallt till nästa till höst ska vara
igång.
Eleverna kommer t ex kunna koppla upp sig mot Unikum.
Grunden är att skapa självständighet hos eleverna och förbereda för när de kommer upp i
högre klasser.

5. Övriga frågor:
a. Återkoppling från skolfastigheter. Vi har under året genomfört underhåll av en del av
de skadade asfaltsytorna på Fredrika Bremerskolan och inget mer är planerat att
göras nu under år 2019. Under år 2020 planerar vi att åtgärda de hål, sprickor m.m.
som finns i asfalten men ingen omläggning av all asfalt är planerad.
b. Det har pratats om en satsning på en ny sporthall i omorådet, detta informerade
Samuel att han fått information om att det ligger på is just nu.
c. Bemanning på skolgården under morgonen
Det finns 8 personer på skolgården på morgonen, det är en bra bemanning. Samuel
pratade om att följa upp och titta på hur personal sprider ut sig på skolgården ser ut.
Det ska även köpas in fler västar till personalen för att det lättare ska gå att se vilka
vuxna som är personal.
d. Info kring trivselledarna, konceptet har fungerat väldigt bra. Bara positiv respons
från både ledare och övriga elever. I dagsläget är det aktiviteter 2 ggr i veckan men
man tittar på att utöka detta.
e. Fråga om KiVa kommer att introduceras togs upp, Samuel infomrerade om att det
redan idag finns ett bra arbete med att förebygga mobbning och kränkande
beteende.
I januari kommer även alla lärare gå en utbildning i konflikthanterig.
f.

Samuel informerade om att läsförmågan är ett högt prioriterat mål och att man vill
öka läsförmågan tidigt hos eleverna. Personal läser varje dag med eleverna.

g. Incidenten med mannen som lyft upp barn
Samuel informera att mannen varit på skolans område även efter denna incident.
Mannen har då tagit upp en boll och velat spela med eleverna.
Information var från början att det handlade om en narkoman men Samuel och övrig
personal som varit i kontakt med mannen har uppfattat och har intrycket av att det
snarare handlar om en trolig psykisk funktionsnedsättning. Incidenten där mannen
lyft på barn är polisanmält och vårdnadshavare till drabbade elever står som
målsägande i dessa anmälningar.
h. Det nämdes även om en incident av skadegörelse, en sönderslagen ruta. Detta är
polisanmält. Det handlade om elever från en annan skola.
Här pratade även hela gruppen om hur området upplevs generellt.
i.

En fråga gällande att kapprum låses hade kommit in till en av
skolrådsrepresentanterna. Samuel informerar att kapprum låses på raster för att det
inte finns tillräckligt med resurser under rasterna för att lägga det på att hämta ut
barn därifrån. Och riskerna är att det uppstår bråk i kapprumm där inte personal har
någon överblick och detta vill naturligtvis undvikas. Det finns givetvis alltid ett antal
öppna dörrar om behovet att gå på toaletten skulle uppstå.
Här nämndes att det vore bra att infomera tydligar vilka entreer som är öppna, så
även vårdnadshavare vet.

j.

Skolgården diskuterades och de taggiga buskarna som finns runt om
kommenterades. Kostanden för att ta bort dessa är inte prioriterad. I samma
diskusstion berättade Samuel att i elevrådet så har det kommit upp feedback på just
skolgården och att det fanns önskemål på att få plantera ett äppelträd.

