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Skolsamråd 2015-02-19
Gustav Vasaskolan
Närvarande: FF, FF, Förälder åk 6, Förälder FA, Förälder åk 3, Förälder åk 4,
Förälder F, Förälder åk 1, Daniel Funseth BUN, Förälder åk 6, Gunilla Jåfs rektor och
Annelie Andersson Arbetslagsledare.


Mötet öppnas av ordförande Gunilla Jåfs.



Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Annelie Andersson och till justerare valdes Lotta
Öbrink.



Närvarolista med mailadresser skickades runt.



Föregående protokoll
◊ Från Aktion julklappen har ett tackbrev inkommit som överlämnades till
föräldraföreningen.
◊ Allergirond kommer att genomföras på skolan 10/3-15.
◊ Säkerheten med bussarna upplevdes oroande hos föräldrar vid förra
samrådsmötet, därför önskade de att skolan skulle undvika att färdas med
buss. Gunilla kontaktade därför Arriva för ett möte med divisionsdirektör
Adam Papadopolous och kommunikationsdirektör Tomas Hedenius där
också föräldraföreningens ordförande Jessica Petersson deltog. Säkerheten
diskuterades och föräldrars farhågor lyftes. Synpunkter och incidenter
anmäls till SL:s kundtjänst tel. 08 600 10 00 som sedan dagligen rapporterar
dem vidare till Arriva. Viktigt att de då får information om när, var, vilken
busstur och vad som hänt, så att de direkt kan följa upp. Arriva är angelägna
om att rätta till saker som ev inte fungerar. Lärarna är informerade om
möjligheten att använda ”egen buss” vid utflykter utan extra kostnad.
Föräldraönskemål att vi i skolan hellre använder Roslagsbanan än bussar vid
utflykter.
◊ Reflexvästar – önskemål från föräldrar att de yngre eleverna använder
reflexvästar ute under den mörka årstiden. I veckobreven har uppmaning om
detta gått ut. Jessica Petersson undersökte även möjligheten att beställa
reflexvästar från Trygg Hansa, vilket är kostnadsfritt för små barn.
◊ Önskemål om en lampa ytterligare utanför idrottshallen har förts vidare till
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
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◊ Föräldrar påpekade brister i städningen i idrottshallen, det är framfört till
vår städare.


Skolan informerar:
◊ Gunilla har gjort lektionsbesök och speciellt iakttagit hur lärarna
presenterat syftet och hållit lektionerna utifrån detta. Sedan har hon haft
uppföljningssamtal med berörd personal. Väldigt välplanerade lektioner med
stor variationsrikedom har hon sett. Arbetsron har varit god i samtliga
klasser. Användningen av hörselkåpor sker för att enskilda elever behöver
hjälp att skärma av och inte för att det är stökigt. Arbetsro innebär inte att det
alltid är knäpptyst i klassrummet. Det ska ske en interaktion mellan lärare
och elever och elever sinsemellan.
◊ Lärarna arbetar också med ett analysarbete på djupet av lektionsutföranden
för att hela tiden utvecklas.
◊ Vi har ett mål från nämnden att skolorna i kommunen ska ligga bland de 30
bästa i landet.
◊ Ryktet om att eleverna från GVS har sämre kunskaper än från övriga skolor
finns det ingen grund för.
◊ PRIO är en satsning som kommunen gör under en treårsperiod för alla
grundskolor. Det är SKL som håller i projektet. Avsikten är att vi ska bli så
effektiva som möjligt. Under den här terminen ingår GVS och Kårstaskolan i
projektet. Lärarna gör en tidslogg under en vecka, sedan blir de intervjuade
och får svara på en enkät. Utifrån det resultatet och skolans nuvarande
rutiner med möten o s v kommer vi att presenteras utvecklingsområden att
arbeta vidare med för att prioritera rätt saker.
◊ Vi vill gärna behålla våra elever i åk 6, men vet i dagsläget inte hur många
som stannar kvar.
◊ Matro- kollegiet har pratat om gemensamma regler som gäller och tagit upp
dessa med eleverna och sett över placeringen i matsalen. Det har blivit
lugnare men det kan bli ännu bättre. Skolan arbetar vidare med detta.
◊ Kostpolicy för kommunen har efterfrågats och den fastställdes i december.
Den delades också ut till intresserade samt bifogas protokollet.
◊ Inspirationsföreläsning som handlar om läsning kommer att äga rum den
20 april i Kulturrummet, Vallentuna bibliotek. Lärarna tar del av
föreläsningen på eftermiddagen och föräldrarna inbjuds till en
kvällsföreläsning. Inbjudan kommer efter sportlovet.
Skola Direkt stängs ned den sista mars. Sedan sker information via mail eller i
pappersform. Till höstterminen hoppas vi vara igång med ny skolportal.



Föräldrar informerar
◊ Planer på att anordna en Loppis i slutet av april på skolans parkering. Det
är ok.
◊ Basketkorgarna har skruvats ned. När kommer de upp igen? Ronny har
påmint och undersöker vidare.
◊ Tvålarna på toaletterna. Det går rykten bland barnen att de ska bytas men
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det är inget skolan fått information om. Föräldrar önskar tvål som inte torkar
ut huden.
◊ Lärartätheten. Föräldrarna är nöjda med uppdelningen av klassens arbete i
åk 2.
◊ Eleverna i åk 4 tycker fortfarande att det är för pratigt i matsalen.
Diskussion om att mäta ljudvolymen i matsalen.
◊ Lekstugan. Kan Ronny se över vassa hörn och spikar som sticker ut? Likaså
förekommer klotter på insidan.
◊ Toaletterna. En uppfräschning behövs. Detta har även tagits upp på
elevrådet och där har vi uppmanat alla elever att först och främst själva se till
att de kastar pappersnäsdukar i papperskorgen, att de sitter ner på toaletten
och att man lämnar toaletten i det skick man önskar finna den. Har
sanitetspåsarna kommit upp? –Ja!
◊ Flextid – en förälder berättar om en skola ilandet som har flextid och
undrar hur vi ställer oss till det. Det är inget som har diskuterats här i
dagsläget men vi kan gärna titta på hur det fungerar på den skolan. Föräldern
återkommer ev med vilken skola det handlade om.
◊ Gungbrädan är trasig – Ronny informeras.
◊ Hur ofta går man säkerhetsrond? Skyddsrond och allergirond sker varje år.
Därutöver gör Ronny kontroller, samt representanter från kommunen.
◊ Finns någon plan för hur skolan tar emot barn i framtiden med tanke på att
Lindholmen växer? Utredning pågår.
◊ Antal blivande sexåringar beräknas till 42 i dagsläget.
◊ Förstärkt skolstart förekommer i hela kommunen. Det innebär att barnen
är i skolan mellan 8-14 och skol- och fritidsaktiviteter varvas under dagen.
◊ Utepingisbordet kommer att monteras upp när tjälen gått ur marken. Det är
redan inköpt.



Nästa möte den 22 april.

Annelie Andersson
Sekreterare

Gunilla Jåfs
rektor/ordf

GUSTAV VASASKOLAN
BOX:29 · 186 21 VALL ENTUNA
BESÖK: LINDHOLMSVÄGE N 211
TFN: 08-587 849 32
GUSTAVVASASKOLAN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/GU STAVVASASKO LAN

Lotta Öbrink
justerare

