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Protokoll Skolsamråd Gustav Vasaskolan
Gustav Vasaskolan och fritidshemmet
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-09-27
19.00–21.00
Skolans personalrum
Vårdnadshavare från F-6, rektor Gunilla Jåfs och fritidsansvariga
Karin Älfvåg

Dagordning:
•

Mötet öppnas

•

Val av sekreterare
Karin Älfvåg

•

Val av justerare
Henrik Laurell

•

Presentation deltagare

•

Vallentuna kommuns riktlinjer för skolsamråd (bifogas protokollet).
Vi inför att vårdnadshavares ärenden mailas till skolan en vecka före mötet.

•

Föregående protokoll med kommentarer
SchoolSoft upplevs ibland krångligt, vårdnadshavare letar efter läxor och
uppgifter, de vet inte riktigt var de ska ligga och kanske lärarna inte lägger
dem på samma ställe?
På Gustav Vasaskolan är det fem områden som alla lärare ska använda, och
det är planeringar, resultat, läxor, kalenderhändelser och veckobrev.
Vårdnadshavares oro över brandsäkerhet och brandlistor: Alla kommunala
skolor i Vallentuna ska använda SchoolSoft som system för
närvarorapportering både på skoltid och eftermiddagstid på fritids. Vi
kommer att använda mobiler och surfplatta som har täckning även utanför
skolans område. Föräldrar vill gärna veta vilken plan B vi har om SchoolSoft
skulle ligga nere och vilka rutiner som gäller? Vem informerar vikarier om
gällande rutiner? O s v – Gunilla återkommer med en sådan beskrivning.
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Krisplan finns på skolans hemsida och ska revideras på höstlovet.
Fredag den 29/9 kommer all personal på GVS att ha studiedag, som till hälften ägnas
åt Hjärt- och Lungräddning, och till hälften åt utbildning i brandsäkerhet.
Föräldramöte även på våren önskas av vårdnadshavare. Skolan kallar till möte på ht,
föräldrar på vt, om önskemål finns. Föräldrarna kan i så fall meddela mentorn att
möte önskas och vad vilka områden som önskas lyftas, mentorn kallar då till mötet.

Skolan informerar
Budgeten för GVS och för hela BUF är inte i balans. Vi har alla strikta
förhållningsorder om att vara restriktiva med inköp, och det råder
anställningsprövning. Anställningsprövning innebär att varje anställning som vi gör i
egenskap av arbetsgivare ska prövas mot behov och kunna matchas mot redan
befintlig arbetskraft där så är möjligt, alltså inom hela förvaltningen. Det är alltså
inget anställningsstopp, men det är ett krav på en gemensam översyn varje gång vi
anställer. Vi är också restriktiva med vikarier utan löser det i första hand inom
arbetslagen.
Gustav Vasaskolan ligger just nu ca 400 000 kr back.
Största anledningen är för litet elevantal i klasserna i förhållande till antalet lärare.
Det bör vara 24 elever per klass för att klara budgeten bra.
För att få ett jämnare elevantal i klasserna har vi funderingar på att ha F-1:or till nästa
läsår. Just nu är detta bara på tankestadiet, ingenting är beslutat. En fråga kom upp
från vh varför vi inte istället funderar över att åldersblanda de äldre eleverna, när det
ofta är de äldre som byter skola.
Kontaktpolitiker Daniel Funseth bekräftade att
elevflytt påverkar, och att det är minus på de flesta skolor.
Det är viktigt att göra skolorna attraktiva i Vallentuna Kommun.
Hur är Vallentunas skolpeng/elev jämfört med andra kommuner undrade vh?
Daniel Funseth tar med sig frågan. Elevpengen ses över av förvaltningen, bl. a när det
gäller att åk 7-9 i nuläget får mer pengar än yngre elever.
Vi har lyckligtvis en organisation med full bemanning och alla våra lärare utom en,
textilslöjdsläraren, är ej legitimerad, men hon studerar ämnet parallellt på distans. Vi
har alltså inte behövt rekrytera utan lyckats behålla all ordinarie personal vilket vi ser
som ett betyg på att de trivs på arbetsplatsen Gustav vasaskolan!
Värdegrunden är ett ständigt aktuellt och pågående arbete. Vid uppstarten av förra
läsåret var all personal på en heldagsföreläsning kring Salutogent ledarskap med
Anders Hansson. Det följer vi nu upp genom att alla läser boken ”Vem har gjort slut
på mjölken”. Inför våra kvällsmöten läser vi ett par kapitel i taget och diskuterar
sedan innehållet tillsammans.
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Annat kvalitets- och utvecklingsarbete detta läsår är, förutom bedömning och
betygsättning i samband med vårt deltagande i betygsförsöket från åk 4, kollegialt
lärande kring ämnesintegrerad undervisning och utveckling av elevernas förmågor.
Det ingår i vår förstelärare Martin Larssons uppdrag.
För fritids fortsätter vi fördjupa oss i del 4 i läroplanen som lyftes in förra läsåret. I
våras gick all vår fritidspersonal en utbildning på sammanlagt 2,5 dagar som hette
”Viktig Vuxen” och var kopplad till läroplanen. Det följer vi nu upp genom att vi alla
under hela läsåret läser och diskuterar boken ”Fritidshemmets mål och resultat”. I
mars kommer hela kommunens fritidspersonal gå på en halvdags föreläsning med
författaren Ann S Pihlgren.
Fortsatt utvecklingsarbete inom SchoolSoft och nu även Google-Drive kommer också
att ske.
Vh flikade in lite om Classroom G-suit från Google, som är ett
kommunikationsverktyg mellan lärare och elever.
Arbetsmiljö både för personal och elever är viktig, och vi har inbokad allergirond om
ett par veckor och senare i höst skyddsrond. Där följer vi upp tidigare handlingsplaner
och ser över vad som kan behöva tas tag i framöver. Det främjande och förebyggande
arbetet vill vi lägga störst vikt vid och här kommer det salutogena tänket in bra.
Utemiljön ses över regelbundet och från SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen) gör
man kontroller av redskap som gungor mm fortlöpande. Vaktmästare Ronny har bra
koll och våra elever hjälper oss också att upptäcka saker som kan behöva åtgärdas. Vi
har ju tillgång till en fantastisk utemiljö med skog och ängar. Nu har vi också lagt in
regelbundna promenader på schemat för eleverna – Hege Hellström från
lokaltidningen kommer för övrigt hit nästa vecka för att göra ett reportage om det.
Under föregående läsår genomfördes en grundlig F-9 utredning på förvaltningsnivå.
Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, bör satsa på minst 3parallelliga högstadieskolor. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än
vad tidigare prognoser visat vilket man också kommer ta med i en ny utredning till ett
förslag på hur vår skolorganisation i kommunen bör se ut.
Formen för utvecklingssamtalen i våras och nu i höst kommer att utvärderas och då
kommer både personal, elever och vårdnadshavare få delge sina åsikter. Utifrån det
resultatet kommer vi sedan ta ställning till vilken form vi ska ha framöver.
Vi har en Klubbenverksamhet för åk 4-6 tre eftermiddagar i veckan ute i paviljong
Asken fr.o.m. detta läsår. Vi erbjuder bl.a. idrott och träslöjd, tillgång till bild -och
musiksal, datorer och surfplattor, och i övrigt hittar personalen på aktiviteter i
samråd med eleverna.
Dessutom kommer ”Kulturskolan on tour” hit veckorna 47-50. Det är pedagoger från
Kulturskolan som kommer erbjuda eleverna i åk 4-6 bild o form, musik och teater
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under fyra tisdagseftermiddagar. Information kommer om detta till berörda via
SchoolSoft med intresseanmälan. (Gratis)
”Cykla och gå-veckor” kommer vi att ha veckorna 41 och 42. Ni får info via SchoolSoft.
Diskussion om upplägget av dessa veckor, för att inte utesluta eller göra det jobbigt
för elever som av olika anledningar inte kan delta. Vh undrar om vi kan ha ett annat
upplägg? Även premiera annan rörelse? Inte göra det till en tävling som gör att vissa
elever mår dåligt, det måste vara en bra känsla för alla. Samtidigt måste skolan följa
reglerna från Trafikkalendern om vi vill delta och ha chansen att vinna priser till
klasserna. Men viktigt att det blir en positiv upplevelse för alla och att det gagnar en
god trafikmiljö runt skolan.
”Matsalskampen” kommer vi också att delta i och det blir under veckorna 47-48. Då
ska vi arbeta för att minska matavfallet och den slängda maten kommer att vägas
varje dag. Info även om detta kommer via SchoolSoft.
Två representanter från Skolverket var här i fredags och intervjuade lärare och rektor
kring betygsförsöket. De ska följa försöket och kommer att publicera en rapport när
det är klart. Rektor Gunilla framförde önskan om att vårdnadshavarna skulle få vara
del i utvärderingen. Det var inget de planerat men de tar med sig önskan tillbaks.
Skolan ska även utvärdera elevernas upplevelse. Föräldraföreningen följer gärna upp
hur det går efter ett tag. Dialogen mellan lärare och elev är en viktig del. Det finns
inga kunskapskrav för fyran och femman, liksom det heller inte gör för sjuan och
åttan. Fortbildning pågår. Försöket pågår i fyra år.
Vår ”Öppet-hus-kväll” är bokad till tisdag 28 november. Inbjudan kommer. Vi
planerar för middag i matsalen (tacos) och anmälan kommer ske via mail till köket
direkt och betalning kan ske via Swish.
Ledigheten på SchoolSoft på höstlovet går bara att skriva in om man först skriver in
tider som barnet kan vara ledig ifrån. Henrik Söderblom (IT-ansvarig på GVS) har
haft kontakt med SchoolSoft, som medger att det är en bugg i systemet, som de jobbar
på att rätta till.
Information från föräldraföreningen
◊ Nyligen haft första styrelsemötet
◊ Egen hemsida är på gång - www.gvsff.com
◊ Namninsamling för alternativ fotbollsplan genomförs, då det kommer byggas en
förskolebyggnad på halva planen.
◊ Föreningen önskar arbeta för spolning av is till vintern
◊ Medlemskap kostar 100 kr/familj och läsår.
Vårdnadshavares punkter
En förälder nämner att flera elever upplever stress under lunchen och för kort
lunchtid. Skolan kollar, och alla lärare bör prata med eleverna om att inte stressa när
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de äter. Maträtterna har blivit annorlunda tycker en del. Konstiga kryddor. Bara
soppor vissa dagar. Någon gav förslag om att använda matsalen som mötesplats f och
möjligheten att påverka matsalsmiljön, skapa med barnen och hänga upp alster i
matsalen för att gemensamt göra miljön roligare och trevligare.
Hastigheten förbi skolan på Lindholmsvägen är för hög många gånger. Det skulle vara
bra med blinkande skyltar eller en puckel. Gunilla kollar och återkommer.
Ljudnivån i F och 1 upplevs som hög av föräldrar. Förslag att sätta upp luddiga
blommor för att absorbera ljud. Tjocka ulliga figurer och tavlor. Ljudabsorbenter. Mer
textilier och tyg. Problemet kan dock vara att textilier samlar damm, och det fungerar
inte så bra för de allergiker som finns på skolan.
Skolan informerar på föräldramötena om att det är nolltolerans mot kränkande
behandling, men föräldrar upplever att det inte alltid följs av personal. Det har funnits
exempel på konflikter mellan barn som föräldrar fått veta av sina barn. Inte av
personal. Enligt skollagen måste personal ta tag i konflikter och kränkande
handlingar Skapa dialog mellan barn och föräldrar. Informera hellre för mycket än för
lite. Detta hade skolan observerat och har nu åtgärdat.
Funderingar över hur det fungerar praktiskt i åk 3 när de t ex ska göra utflykter, med
tanke på det höga barnantalet. Vilken policy finns för antal vuxna?
Det tas ställning till när situationen uppkommer, och självklart kommer tillräckligt
antal vuxna följa med när en utflykt blir aktuell.
Matematikundervisningen och framför allt hemuppgifter och böcker upplevs för lätt
för en del elever i fyran, tycker en förälder. De har bytt bok till i år och kanske det är
därför vissa saker kommer igen? Bingel upplevs som roligt av eleverna, men enkelt.
Det finns det en risk att elever tappar sugen om de inte får utmaningar på rätt nivå.
Ute i Europa gör de svårare uppgifter i ettan än vi gör i fyran, enligt en förälder. Det är
viktigt att individanpassa svårighetsgraden i undervisningen. Men det kan också vara
bra med repetition och att elevernas hemuppgifter är bekanta.
En fråga kom upp kring skolans policy kring läxor? När får eleverna läxor?
Ingen ny information ska ges som läxa, utan befästa de kunskaper de fått i skolan.
Ibland kan elever få ta hem om de ligger efter pga. sjukdom eller annat.
Höstens nästa möte:
Torsdag 23 november 19.00 i personalrummet

//Karin Älfvåg och Gunilla Jåfs
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