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Protokoll fört vid Skolsamråd Hjälmstaskolan
Plats: Hjälmstaskolans cafeteria
Datum: 2014-11-05
Närvarande:
Carina Norberg. Rektor HS
Ulrika Erlandsson, BUN
Biträdande rektor HS, 1 st
Föräldrarepresentanter: 10 st.
Representanter från elevrådet: 1 st.

Inledning:
Carina hälsar välkommen och vi kör en presentationsrunda.
Elevrådet informerar:
-

-

Elevrådet har fått i uppdrag att se över och förenkla skolans ordningsregler
med syftet att få eleverna känna sig delaktiga i arbetet med att ta fram de
ordningsregler vi ska ha här på skolan. Det är lättare att hålla sig till de regler
som finns om man själv varit med och tagit fram dem.
Nytt för i år är att elevrådet deltar i möten tillsammans med skolledningen,
ungefär 1 gång i månaden.
Det finns ett elevråd för de yngre åldrarna och ett för de äldre. De har möten
både tillsammans och var för sig.
Elevrådet har satt upp pantstationer runt om på skolan, så att petflaskor och
burkar kan tas om hand och inte slängas.
Andra frågor som elevrådet arbetar med just nu är att bytaut möbler i en del
salar, samt att fixa tiderna för när cafeterian har öppet.

Ekonomi:
- Hjälmstaskolan har haft ett stort underskott, 2,8 miljoner närmare bestämt.
Detta har främst berott på lokalhyror och lärarlöner. Flera lokaler har under
året sagts upp, t.ex. aulan, en av träslöjdens salar och montessoriflygeln. Det
är fortfarande ett underskott i budgeten, men just nu ligger summan runt
800 000. Inför nästa år kommer skolpengen att höjas med 1,33%, men då
lärarlöner, skolhälsovård och hyror också kommer att höjas så blir det ingen
jätteskillnad.

IKT:
-

Skolan är just nu i full gång med att byta ut elevdatorerna mot Ipads. Vi tar
hjälp av LINeducation för distribuering och information till elever och
föräldrar. De hjälper även till med utbildning i hur man använder Ipads i
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-

undervisningen till personalen. Skolan överväger att använda sig av ”På
riktigt”, som plattform för lärare, elever och vårdnadshavare. Den
utbildningen hjälper LINeducation också till med.
Efter årsskiftet försvinner Skola Direkt/Fronter i kommunen. Tanken är att
det kommer ersättas av Office 365 för skolorna. Kostnaden för
implementering av detta står BuF för.

Värdegrund och arbetsmiljö:
- Skolan genomför ett omfattande arbete med trygghet och studiero. En
handlingsplan innehållande en arbetsprocess när problem uppstår har tagits
fram. Vi har numer också en handlingsplan kring hög skolfrånvaro. Fritids
har en egen likabehandlingsplan. Skolans utvärdering och
Likabehandlingsplan ligger på kommunens hemsida.
Skolan har också ett trygghetsråd där frågor som rör värdegrund och
arbetsmiljö kan lyftas.
- Biträdande rektor berättar om PRIO-projektet som pågår i kommunen där
Hjälmstaskolan och Karlbergskolan är först ut att arbeta med detta. En
kartläggning har gjort på skolorna och utifrån den fått fram 3 fokusområden
som respektive skola ska arbeta med för att bli bättre. Hjälmstaskolans
fokusområden är:
- Information och kommunikation
- - Kollegialt lärande genom feedback
- - Gemensam planering
Målet med PRIO-projektet kan sammanfattas med ”Sålla bort allt onödigt
arbete och få mer tid till rätta saker.”

Övrigt:
-

-

En önskan från föräldrarepresentanterna på skolsamrådet är att ta tillbaka
matsalsmöten som fanns tidigare. En kväll där alla lärare finns tillgängliga
och man får boka in sig på korta möten med dem man vill. Skolledningen tar
med sig frågan till personalen.
Tips till föräldrarna om att gå på informationskvällen 11/11 som kommunen
anordnar som handlar om droger och klotter.

HJÄLMSTASKOLAN
186 41 VALLENTU NA
BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1
TFN: 08-587 852 20
HJALMSTASKOLAN@VALLENTUNA.SE

HJÄLMSTASKOLAN

