Kallelse – dagordning

SKOLRÅD
Fredrika Bremerskolan
Datum: 2022-09-26
Lokal: Konferensrummet ingång via expeditionen.
Närvarande: Samuel Öberg, Trolle Sommerman, Cecilia Schyberg, Hanna Oddmar Bergen, Elisabeth
Röklander, Josefin Repakis, Rezan Semyan, Nina Sarah.
Dagordning
1. Rektor öppnar mötet
2. Val av sekreterare: .
3. Justering av föregående protokoll.
4. Aktuella frågor:
a. Förväntansdokument.
Utbildningsnämnden har beslutat att alla skolor skall ta fram ett förväntansdokument där
det tydligt framgår vilka förväntningar vårdnadshavare kan ha på skolan och skolan på
vårdnadshavare.
Skolrådet fungerar som referenspunkt.

b. Mål i åretsverksamhetsplan
Målet för oss på Fredrika Bremerskolan under kommande läsår är att:
Kunskaper
1.

90% av våra elever klarar samtliga delprov på det nationella provet i svenska

2.

90% av våra elever klarar samtliga delprov på det nationella provet i matematik

Undervisning
3.

Vår undervisning i matematik bygger på ett varierat arbetssätt, analys av elevers
kunskapsutveckling, en välfungerande repetition av matematikensgrunder.

4.

Vi har utvecklat vårt arbetssätt för att våra elever skall ha en mycket god läs och
skrivutveckling samt ett välutvecklat språk.

Bedömningskompetens
5.

Bedömningarna korrelerar med elevernas resultat på det nationella provet.

Förutsättningar att lära
6.

Vi har ett resultat på frågorna trygghet & studiero på över 90%.

7.

Vi har ett resultat på frågorna som mäter elevernas skattning av vår undervisning på
över 90%

8.

Vi har ett resultat på frågorna som mäter elevernas lust att lära på 90%

Fritidshem
9.

Vi har ett resultat på frågorna som mäter undervisningen fritidshemmet på över 90%

10. Vi har ett resultat på frågorna som mäter fritidshemmet språkliga arbete på över 80%
Närvaro
11. Inga elever har en problematisk skolfrånvaro genom ett aktivt förebyggande arbete.
Arbetsmiljö
12. Vi har ett resultat på frågorna som skolans styrning på över 90%
13. Vi har ett resultat på frågorna som rör medarbetares arbetssituation på över 90%

c) Organisation
Från och med nästa år kommer eleverna att byta lärare en gång under sin skoltid på Fredrika
Bremerskolan. Läraren de möter i förskoleklass kommer att följa dem upp till årskurs 2 där
det sker ett lärarbyte och en ny lärare följer de till år 5.

Förskoleklass.

Årskurs 1.

Årskurs 2.

Årskurs 3.

Årskurs 4.

Årskurs 5.

Preliminär tjänstefördelning HT 23
Årskurs F kommer att få Lina, Kristin och Faride.
Årskurs 1 kommer att ha Louise Zander & Nathalie Minergård
Årskurs 2 kommer att ha Merita Callenmark & Emma Nyman.
Årskurs 3 kommer att få Rola Salameh & Anders Gällstedt
Årskurs 4 kommer att ha Sofia Lindblad & Anna Orregård
Årskurs 5 kommer att ha Ann-Sofie Burwall & Sandra Beckman
I årskurs 3-5 kommer även Mattias Thorsén samt Hanna Åkerblom att arbete.
d) Övriga frågor:
-

Ser gärna att vi har fler teman i till exempel i ex funktionsvariantioner – rörelse, kost och
sömn.

-

OBS inte bygga vapen i lego.

-

Oro kring vilka spel barnen spelar på skolans paddor:
o

Minecraft education.

o
-

Oro kring fritidspersonalen under fritids tid;
o

vh lyfter att deras barn inte riktigt upplever att de blir hörda.

o

Vh lyfter att de inte är så närvarande som de bör vara på eftermiddagarna på
fritids.

o

Vh lyfter att vi måste vara uppmärksamma – på nedsättande uttryck – fritids
behöver vara närvarande på morgonen – jobba mer med vår värdegrund.

o

Kurator: Önskar en föräldrakväll om spel och nätet.

o

Önskar ett forum – t.ex föräldraforum som skolan skickar med områden att
prata med.

5. Nästa skolråd på Fredrika Bremerskolan
Datum: 2022-12-12
Tema:
- Resultat på lokal SKR Enkät
- Kurator & TT: Kränkningar & Konflikter. Förebyggande & Åtgärdande arbete.

