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Skolsamråd 2 oktober 2014

Plats
Tid

Mediasalen, Karbyskolan
17.30 – 18.30

Närvarande

kontaktpolitiker
föräldraföreningens representant
personalrepresentant
personalrepresentant
elevrådsrepresentanter

-

representant för förskolans föräldrar
Ordförande

rektor

Protokollförare

admin chef

Information
Diskussion

Verksamhet/ miljö

Ombyggnation – statusuppdatering
Den större ombyggnation Karbyskolan önskat visade sig kosta för mycket i relation till
det faktum att en ny förskola ändå behöver byggas när befolkningen ökar igen. BUF
har istället fört upp ett mindre förslag till BUN om att flytta upp elevhälsan till
markplan för att kunna ställa av källaren. Förslaget har gått vidare till KF. Förskolans
del görs till ett eget ärende och har inte gått till politiker ännu.
Önskemål från förskolans föräldrarepresentant att hitta lösningar för att
femåringarna har fler aktiviteter än idrott i skolans lokaler.
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Nya författningskrav har kommit med syftet att minska lärarens administrativa
arbetsbörda. Skolan har arbetat fram nya rutiner:
- särskilt stöd; vanliga extraanpassningar dokumenteras inte i åtgärdsprogram längre.
Åtgärdsprogram skrivs enbart för större anpassningar som t ex särskild
undervisningsgrupp.
- utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan; dokumentationen minskar och
fokus läggs på muntlig kommunikation. Skolan använder mallar som underlag för
läraren att använda under samtalen för att tydliggöra kunskapskrav och sociala mål.
Fråga till föräldraföreningen om hur skolan kan informera föräldrar om de nya
rutinerna. KSFF föredrar en skriftlig information så att vh har möjlighet att ta till sig
och läsa på. Detta kan följas av ett möte efter någon månad.
Fråga till föräldraföreningen om ämnen som föräldraföreningen och skolan kan
arrangera seminarier eller utbildningar om. Representanten tar med sig frågan och
återkommer. Kontaktpolitiker föreslår kränkande behandling. Förlag: kvällstid vid
19-tiden. Lärarrepresentanten föreslår betyg. Andra förslag är hur man kan stötta
barnen i läxläsning och i övrigt skolarbete.

Office 365 – ersättning för Skola Direkt; Presentation av utkastet till Karbyskolans
rum/sidor i Office 365, det system som kommer att ersätta Fronter. Karbyskolan är
pilotskola för Office 365 och lärarna börjar använda det från höstlovet. När lärarna
fyllt på material släpps eleverna in och vårdnadshavarna kommer in till sist.
Karbyskolan skriver numera skolans läsårsplan i systemet Stratsys. I planen finns
fem utvecklingsområden; eleverna har studiero, vi har en aktiv skolgård, förskolans
verksamhet utmanar barnen i deras utveckling och lärande, meritvärdet ökar varje år,
föräldrar ska ha förtroende för förskolan och skolan och skolan utvecklar
kontinuerligt kvalitetsarbetet.
Föräldraföreningen vill ha en egen pdf på skolans läsårsplan.
Ekonomi
En snabb genomgång av tertialrapporten för januari-augusti.
Föräldraföreningen vill ha en egen pdf på tertialrapporten.
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Övriga frågor
Föräldraföreningen frågar om fritids. De har fått signaler om att föräldrar har vissa
klagomål. Föräldraföreingen vill träffa fritidspersonalen för att lyssna på personalen
om vad man kan göra för att förbättra verksamheten.
Elevrådet har framfört förslag på att de äldre eleverna, år 8 och 9, är bussvärdar.
Nästa möte
Torsdag 27 november kl 17.30-18.30

Protokollet justeras
________________________________
Lotta Bärring
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