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Skolsamråd 2013-09-18
Gustav Vasaskolan
Datum:
2013-09-18
Tid:
19.00-20.30
Plats:
Matematikverkstaden intill biblioteket
Närvarande: Ordförande FF, åk 4, Kerstin Strängbäck politiker, åk 5, FF, F-klassen,
FF, åk 1, åk 2, Gunilla Jåfs rektor och arbetslagsledare.
Mötet öppnas av ordförande Gunilla Jåfs.
Till sekreterare valdes NN och till justerare NN.
Föregående protokoll
Val av smörgåsmargarin – oklart vad som gäller, men beslutet fattas inte på
skolan lokalt.
Busschaufförer som uppträder olämpligt, släpper inte av barn vid hållplatser
m m. Gunilla följer upp ärendet.
Föräldrarna har enligt önskemål fått en egen punkt på föräldramötenas
dagordning. Maillistor till föräldrarna i de olika klasserna är under
utarbetande.
Trafikkalendern. Gå och cykla-veckor pågår nu.
Skolan informerar
- Organisation
Behörig personal i samtliga klasser och fulltalig bemanning på fritids.
- Öppet hus
Skolan bjuder in till Öppet Hus den 27 november. Närmare information kommer
senare. Enligt tradition ansvarar åk 5 för fikat.
- Friends
Vi diskuterar fortsättningen för Friendsarbetet. Det kommer inte att se likadant ut
som tidigare. Våra tankar är att involvera alla barn i arbetet.
- Läxhjälp
Läxhjälp kommer att erbjudas på torsdagar kl 14.30 – 15.30. Lärarna alternerar.
Gunilla undersöker om det finns möjlighet att köpa mellanmål för elever som stannar
och inte har fritidsplats.
- ”Gå och cykla” – ett temaarbete i åk 4-6
Klasserna gör ett arbete om hållbar utveckling i relation till individ och miljö.
Exempel: I svenska skriver man dagbok om vägen till skolan och dokumenterar
trafiken vid skolan och diskuterar vad man kommit fram till. I kemi tar man upp
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begrepp som koldioxid och hållbar utveckling. I idrott skriver man en rörelsedagbok. I
matematik diskuterar man hur man kan beräkna utsläppen och gör diagram.
- Ekonomi
Skolans ekonomi är i balans. Vår förhoppning är att vi ska kunna köpa fler digitala
hjälpmedel för överskottet.
Föräldrar informerar
Fler cykelställ önskas. Inventering pågår. Taggbuskarna vid cykelstället bör tas bort.
Aktion julklappen. Kontaktföräldrarna informerar vidare i klasserna.
deltagande. NN anmäler.

Frivilligt

Barns delaktighet. En punkt på klassråden – vad vill klassen att föräldraföreningen
ska hjälpa till med.
Non-smoking generation har upphört med klassbesök. Föräldraföreningen diskuterar
vad som kan ersätta det arbetet. FF undersöker möjlighet att samarbeta med någon
annan skola om ”drogfritt”. Det blir i så fall i vecka 7.
Datasäkerhet. Vi inväntar Ormstaskolans utvärdering av deras utbildning i slutet av
september. Chatsidor/appar togs upp och kontakter via dessa. Mer info om
säkerhetsfrågor kommer att läggas ut på Skola Direkt – föräldraföreningens sida.
Politiker informerar
Kerstin Strängbäck informerade om den ekonomiska uppföljningen av BUN. Just nu
är läget bra för hela kommunen. Nämnden tog tidigare ett beslut om att man skulle
göra ett försök med tillsyn av barn på obekväma tider. Försöket förlängs under 2014.
Övriga frågor
Diskussion om hur gör vi för att få sexorna att stanna kvar på Gustav Vasaskolan.
Morgontider. Klockan 7.50 erbjuds åk 4 – 6 att gå in i klassrummet för tyst läsning.
Detta är ett försök till vecka 44.
Nästa skolsamråd den 20 november.

NN
sekreterare

Gunilla Jåfs
ordförande
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Gunilla Jåfs
Rektor och förskolechef
08-587 849 42
gunilla.jafs@vallentuna.se
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