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Hedvall-Nilsson, Katarina Månsson, Louise Backa

Skolavslutningen
Pernilla öppnade mötet med att framföra önskan om att vi kan lägga skolavslutningsdiskussionen
bakom oss och gå vidare. Fullt medveten om att alla inte håller med om beslutet, men hoppas att vi
kan acceptera det. Pernilla meddelar att Röda Salongen är bokad till avslutningen denna dag och
påminner också om att denna dag är en obligatorisk skoldag, så som vilken annan dag.
Magnus läste även upp en vädjan från personalen på skolan om att få lägga diskussionerna bakom sig
och kunna fokusera på det pedagogiska arbetet med eleverna.
Diskussionen kom dock upp igen.
Inbrott
Skolan har haft inbrott och datorer stals. Det kom även fram att ett barn har blivit av med sin cykel
på skoltid. Vi ber därför alla att vara vaksamma
Skolinspektionen
Det har varit besök på skolan, utav representanter från Skolinspektionen.
Tillsynen inriktas på tre huvudområden: Elevens utveckling mot målen, ledning och utveckling av
utbildningen samt enskild elevs rätt.
Gå gärna in på skolinspektionens länk nedan, för att ta del av protokollet och åtgärdspunkterna just
för Grönängsskolan.
http://siris.skolverket.se/pls/portal/docs/PAGE/SIRIS/REGELBUNDEN%20TILLSYN/INSPEKTION_SKOL
OR_ENHETER_2012/INSPEKTION_SKOLOR_ENHETER_2012_GJ/SKOLBESLUT_GRUNDSKOLA_GR%C3%
96N%C3%84NGSSKOLAN%2C_H%C3%84SSLEHOLM.PDF
Lärarna informerar
Helena åk 0-3


Utvecklingssamtalen är snart klara för alla elever.



Man har haft en ute dag på fotbollsplanen. Mer snö, så hade man velat genomföra en
friluftsdag för 0-3:orna som det gjordes för åk 4-6.
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Barnen ser nu fram emot sportlovet som stundar.



Berättar att lärarna jobbar på med att uppdatera School Soft – mycket nytt!

Magnus åk 4-6


Årskurs 6 håller nu på för fullt med nationella prov. Svenska, matte samt engelska håller på
att avverkas i dessa klasser.



Vi blir även informerade att år 2013, kommer årskurs 6 att betygsättas.



Det har arrangerats en friluftsdag med allt från skridskoåkning, pulkaåkning, längdåkning
m.m. Denna genomfördes i Sjörröd och det hade gått jättebra.



Magnus meddelar också att skolan har köpt in längdåkningsskidor. Mycket uppskattat… när
snön visade sig 

Schoolsoft
Man skall som förälder nu vänja sig vid att söka sin information och göra det till vana att titta in på
sidan. I övrigt upplevs det som positivt! Bra med all information samlad.
Det tas upp önskemål att man skall koppla samman LPP och matriserna, mot elevens profil. Lättar än
att få det i pappersform.
Det finns fortfarande de som inte fått någon inloggning. Det förklaras att föräldrar till barn som går
både på Västerskolan och Grönängsskolan har det varit problem. Kontakta då elevens lärare eller
Magnus. Det går även bra att kontakta Anders Olsson, som är ansvarig för Schoolsoft för
Västerskolans elever.
Infobrev – Månadsblad
Månadsbladet kommer att omformas till ett informationsblad. Detta kommer att sändas ut vid behov
och inte exakt vid varje månadsskifte.
Skolskjuts - Stattena Busshållsplats
Det är fortfarande stökigt på ”hållplatsen” på morgonen! Hur skall vi göra för att det skall kännas
tryggt för barnen? Skolan hjälper gärna till men vill samtidigt påpeka att det är föräldrarna som bär
ansvaret fram tills barnen stigit på bussen. Pernilla kommer skriva ut en påminnelse i nästa
informationsblad.
Mat/Matsalen
Det är fortfarande hög ljudnivå i matsalen. Olika åtgärder har kommit upp som förslag. Allt från nya
stolar och bord, akustikplattor, möblera om ordningen som klasserna äter m.m. Skolan jobbar på det!


Det är nya bord på intågande v.12
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Skolan har försökt lägga stor vikt i den klassordningen man äter i. Det är dock många
scheman som skall pysslas ihop.



Lärarna meddelar också att man är flexibel vad det gäller fler frukt/mackastunder. Det får
dock skötas på ett bra sätt i klassen.



Skolan har även pratat om att starta ett matråd! En elev/klass skall få träffa Marie och Bodil i
köket för att lyfta eventuella frågor, förslag och förbättringar.



Barnen misstycker till alla grönsaksrörorna på salladsbordet. Pernilla skall föra detta vidare
till kökspersonalen. Grönsaker äts en och en, enligt barn 



Salt med jod, skall serveras i matsalen. Ej utan jod!

Toaletterna
Luktar förfärligt!
Magnus meddelar att de städar där nere mer än en gång/dag. Hjälper ej! Det upplevs inte heller
positivt för barnen att gå ner i källaren. Rädda! Det framkom att man kan lämna in förslag till
Tekniska Förvaltningen på åtgärder på skolan, som rör ”säkerhet”. Kanske man kan få med
toaletterna som en åtgärd?
Parkeringen
Känns fortfarande inte säkert att släppa av sina barn och inte heller hämta dem. Bilar är hårda och
barn är små och mjuka!
Alla får hjälpa till att påminna varandra, om vi parkerar olämpligt.
Bussfickan är till för att hämta och lämna barnen. Man får dock INTE parkera där! Vi kan inte heller
ställa bilarna i långa köer utanför målade parkeringsfickor. Detta gör att vi blockerar bilar som skall ut
från parkeringen.
Tekniska förvaltningen
Ovan nämnd toalettfråga samt parkeringsfråga, kan tas upp som en åtgärd för att öka säkerheten på
och kring skolan! Rektor har lämnat in förändringsförslag (prioriterade lokalförändringar) till
förvaltningen.
Barn och attityder
Vi pratar om attityder och sätt att prata med varandra! Skolan och fritids jobbar mycket med
värdegrunden och hur man är som kompis och vän. Helena och Magnus (lärarrepresentanterna)
meddelar att man jobbar med tjej- och killsnack och andra typer av värdegrundssamtal.
Både vi föräldrar och lärare kan säkert påverka våra barn ännu mer, genom att prata mer om det i
skolan och hemma.
Övrigt
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Det togs upp till diskussion om det fanns någon åtgärd från skolans sida, på det som hänt
kring klass 6B. Pernilla meddelar att man som rektor, inte kan gå in på enskilda personaleller elevärenden. Hon meddelar dock att de inte varit passiva utan åtgärder har satts in, ex
extra resurs i klassen och kontinuerliga föräldramöte.



Förslag på vinteraktivitet på skolgården kom, och man undrade om skolan kunde spola
innebandyplanen till isbana! Svårt att genomföra för skolan, som inte har dem resurserna
och tiden att lägga på att underhålla banan. Pernilla skulle dock undersöka detta.



Skolan har även köpt in ett antal Ipad. Förskolan jobbar mycket med dessa och som tur var,
så stals inte dessa vid inbrottet på skolan. Förskolebarnen var lyckliga 

Vid protokollet
Annika Bengtsson

