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Protokoll Skolsamråd Karlbergsskolan
Onsdag 4 oktober 2017 18.00 - 20.00
Karlbergsskolans personalrum
Närvarande Karlbergsskolan: Rektor Karin Oldfield, biträdande rektor Mikaela
Sjögren
Närvarande representanter:
Vargarna, Björnarna, 3kb, 1kb, 4kb, 5k, 2kb, Helen
Dagordning
1.

Genomgång av föregående protokoll.

2. Återkoppling på frågor från föregående möte.
•

Luften på skolan

Som vi tidigare informerat om är bakgrunden till undersökningen att personal
upplevt hälsoproblem i vissa utrymmen i skolan. De luftprover (mögelsporer)
som togs i samband med den första undersökningen visade på genomgående låga
halter i rumsluften (mögelsporer förekommer naturligt i uteluften).
Vi vet att byggnaden har ett konstruktionsproblem då den är utförd med en platta
på mark med syllen (reglarna) stående direkt på plattan. Även de kompletterande
luftproverna (mögelsporer) visar på normala, låga halter vilket säkerställer att
skadorna i golv och tak inte påverkar inomhusmiljön. Vi kommer att arbeta
vidare med konstruktionsproblematiken i vårt ordinarie underhållsarbete.
Borkafästet hade mögelskada för tre år sedan. Golvet bytes då ut i hela
längan/byggnaden.
•

Instagram
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Efter vårdnadshavares oro kring Instagram har idrotten valt att stänga ner
kontot.
•

Närvarolistor på fritids

När eleverna kommer till fritids (åk. 3-5) så kryssar de i sig själva. Personalen har
dock en gen lista men eleverna tränas i att ta ansvar i att anmäla sig till fritids.
• Lämning på morgonen
Det är inte alltid personal som finns närvarande vid leden på morgonen. Rektor Karin
O ser över detta.
Personal prickar av eleverna på morgonfritids och personal går med F-1. Övriga elever
går själva till sitt led.
3. Kommunens riktlinjer för skolsamrådet
4. Karlbergsskolan läxpolicy
Finns att ta del av på hemsidan och schoolsoft.
Övriga frågor
1. Vad gäller för mellanmålet behöver man inte äta det?
Rektor och Biträdande rektor kollar upp de med fritids.

2.

Vilka aktiviteter erbjuds på fritids?

Aktiviteter: Skogen, fri lek ute, aktiviteter i idh-hall, skapande och personalledda lekar.
Vårdnadshavare upplever att fritidsverksamheten för äldre eleverna inte är lika styrt,
vilket de önskar. Rektor undersöker det.
3. Mer rörelse på lektionerna
Lärare har idag träffats i ett forum där vi bl.a. kommer arbeta med frågan hälsofrämjande.
Beroende på hur detta arbete utvecklas kan sådan här frågor komma upp. Förslag mile of
the day och glospromenad. Skolan tar upp det med lärarna.
4. Mer idrottar önskas
1-3 har detta läsår utepedagogik. Karlbergsskolan har ingen plan i nuläget att utöka
idrottshallen.
5. Mögel i lokalerna
Det är åtgärdat, se info från skolledningen i Schoolsoft.
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6.

Tydligare info från idrottsläraren gällande kriterier och simprov i simning år
Rektor frågar idrottslärarna.

7.

Eleverna får inte använda tvål i duschen, är det på rund av tidsbrist?

Eleverna har 20 minuter på sig efter lektionen för att byta om och duscha, det ska
räcka. På grund av allergier så får endast doftfri tvål användas.
8. Låsen
Rektor undersöker det.
9. Hur delas tiderna ut för utvecklingssamtal?
Samtalen är under lärarnas arbetstid. Kan fritids vara mer involverade i samtalen, i
alla fall för de eleverna som kan behöva det. Vårdnadshavare undrar om alla klasser
kan ha bokning via SchoolSoft istället för att bli tilldelade. Rektor och biträdande ser
över det.
10. Isen
Vid nästa möte kollar vi upp om någon kan spola isen.
11. Nästa möte 22/11-17
Biträdande rektor ser över om vi kan skicka kallelse till kommande möten på
SchoolSoft och gör en grupp där samtliga representanter är med.

Vid protokollet

Justerat

Mikaela Sjögren, bitr. rektor

Karin Oldfield, Rektor
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