Verksamhetsråd 17/9-2018
Närvarande:
Charlotte Wedelsbäck, rektor
Catarina Ewerlöf, bitr. rektor
Karin Olin, förskoleklassen
Ulrika Arvidsson, skolsköterska
Anna Dahlin, 1A
Camilla Saxell, fskl. + 4A
Sandra Nilsson, fskl. + 1A

Dagordning

• Arbetsmiljö
- Stämningen på skolan

Bra stämning på skolan eleverna trivs och tycker det är roligt att
vara här, både på lektioner och fritids.
Kompisdagen är bra för att lära känna varandra och den ger
mycket när det gäller att brygga broar mellan de yngre och äldre.
Diskussion om flickornas delaktighet i fotbollen under rasterna.
Stehags AIF har startat ett pojk- och ficklag för barn i
förskoleklassåldern och ska även starta ett flicklag.
Bra vi-känsla på skolan, det finns många syskonbarn vilket gör att
man känner varandrar. Vi har positiva och glada barn på skolan.

- Skolbussen

Inga av de närvarande åker buss.

- Vägen till och från skolan

Vi kom fram till att det vore bra om man som förälder pratar
med sina barn om vad de ska tänka på när de går själv till och från
skolan och vi pedagoger tar upp det här i skolan.
Dåligt med cykelvägar från de nybyggda området vid Vattenverket
och övergångsställe saknas mellan områdena.

- Innemiljö

Det är många elever och skolan böjar bli trång och det byggs ut
mycket i Stehag. Ny förskola planeras och skolan kommer då att få
ta över hela byggnaden. Dock måste en fritids avdelning efter jul
lämnas till förskolan. Utbyggnad på befintliga förskolor i byn
planeras.

- Bygget

Idrottshallens och fritidsavdelningen Satellitens repration
beräknas vara klar runt den 15/10.
Fritids är i nulägget i klubbstugan på Gyavallen Förhoppningsvis får
fritids flytta in tidigare.

• Föräldramöten, uppföljning
Inget speciellt kom upp.

• Organisation
- Språkval

Åk 6 åker buss in till Nya Östra och läser språk på torsdagar fm.

- Simningen, heatsim

På fredagar åker åk 2 på simning.
De som inte är klara efter åk 2 fortsätter att åka in på heatsim på
torsdagar. Simning är en viktig del av betyget i åk 6 i idrott och
hälsa.

• Besök av skolsköterskan

Ulrika Arvidsson har tidigare arbetat i Lund som skolsköterska.
Hon delar sin tid mellan Stehag, Nya Östra och Östra Strö.
På tisdagar och onsdagar är Ulrika i Stehag.
Ulrika träffar alla i förskoleklassen tillsammans med en förälder
för ett hälsosamtal.
Åk 2 är nästa tillfälle för hälsobesök och vaccination om så önskas.
Åk 4 är sker ett större hälsobesök.
I åk 5 får flickorna erbjudande om vaccinet Gardacil.
I åk 6 gör man en koll av rygg, längd och vikt.

Skolsköterskan sitter även med i elevhälsoteamet som består av
rektor, kurator, spec. pedagoger, socialpedagog och skolsköterska.
Även skolpsykologen deltager någon gång per år. I elevhälsoteamet
träffas man en gång per vecka.
Som skolsköterska har man en högre grad av sekretess än övrig
personal på skolan.

• Övrigt

Diskussioner angående plattformen it`s learning.
Vi diskuterade om det vore bättre med valda representater till
verksamhetsrådet då uppslutningen inte är så bra.

Alla lärare är behöriga men vi har några som behöver utvöka sina
behörigheter. Vi har även några som läser på lärarlyftet för att få en
utökad behörighet.
Hur löser vi det med programmeringen i skolan?
Finns några lärare som är intresserade av det och arbetar lite med detta.
Sandra Nilsson fskl. + 1A kommer gärna och går igenom med oss så vi
kommer igång.

Vid protokollet
Catarina Ewerlöf

