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Minnesanteckningar Lovisedalsskolans
skolsamråd 2014-01-30
Tf Rektor hälsade alla välkomna, presenterade sig och berättade om sin bakgrund.
Han är utbildad lärare och har varit skolledare i ett flertal kommuner under 30 års tid
och har arbetat mycket med hållbar utveckling. Lars uppdrag på Lovisedalsskolan
sträcker sig till den 14/6. Till hösten återkommer ordinarie rektor efter sin
föräldraledighet.

Skolinspektionen
Lovisedalsskolan har haft besök två dagar av två inspektörer från Skolinspektionen.
Dessa framförde att skolan har fantastiska elever och engagerade lärare som har bra
koll. Lärarna samverkar med varandra och är bra på att klargöra kunskapskraven för
eleverna. Undervisningen är strukturerad och saklig. Bedömning och betygsättning
sker enligt de nationella kunskapskraven. Eleverna har inflytande över arbetsformer
och får prova på att arbeta på olika sätt, men bör vara med mer i planeringen av
innehållet i undervisningen. Ämnesintegreringen kan också ske i större omfattning än
idag.
Skolinspektionen konstaterade att skolan följer läroplanen angående de
grundläggande värderingarna. Skolan har också en god miljö för lärande. Skolan
arbetar mycket med värdegrundsarbete bland de yngre åldrarna, men kan arbeta mer
med detta bland de äldre eleverna. Klassråd och elevråd är viktiga frågor som vi kan
utveckla ytterligare.
Skolinspektionens slutliga rapport om Lovisedalsskolan kommer under våren att
publiceras på Skolinspektionens hemsida.

Skolans kvalitetsarbete


Lovisedalsskolan har tre förstelärare som arbetar med learning studies,
formativ bedömning och skolans värdegrundsarbete.



Rektor berättade att nationella prov ges i fem ämnen. Vallentuna kommun
kommer att arbeta med sambedömning av de nationella proven. Det innebär
att lärarna inte rättar sina egna elevers prov. Proven kommer att avkodas
innan någon annan lärare tittar på proven.
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Rektor kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet genom att
titta på undervisningen i klasserna.

Ekonomi och verksamhet
Vallentuna kommun har beslutat att Lovisedalsskolan ska vara en tvåparallellig skola,
vilket stämmer överens med den om- och tillbyggnad av skolan som skett de senaste
åren.
Den vita paviljongen saknar tillstånd och den står för nära idrottshallen och kommer
därför att tas bort inför ht-14. Paviljongen är också en alltför stor hyreskostnad för
skolan.
Förskolan kommer inte att ta in några nya barn till hösten. Detta innebär att
grundskolan kan utnyttja lokaler som idag används av förskolan. Det finns en
överkapacitet av antal förskoleklasser i södra Vallentuna, vilket gör att barnen
kommer att erbjudas plats på andra förskolor.
Några föräldrar på mötet undrade hur länge intagningsstoppet kommer att gälla. En
förälder undrade också hur skolan tänker angående syskonförtur. Rektor välkomnar
en dialog med föräldrar som har frågor och funderingar och kommer att informera
berörda vårdnadshavare så snart han fått mer information.

IT
Skolan har 1-1 med en egen lånad iPad fr.o.m. åk 3. Rektor påpekade att det är viktigt
att eleverna vårdar sin iPad väl. Eleverna ska heller inte ladda ner en massa spel, så
att de sedan inte har plats för de skolmappar de behöver i skolarbetet. Rektor
påpekade att det är viktigt att föräldrarna hjälper till med detta och kommer att skicka
ut ett informationsbrev om vilka regler som gäller.
Lovisedalsskolans Policydokument:
- ”Överenskommelse mellan vårdnadshavare och Lovisedalsskolan gällande lån av
surfplatta med tillbehör.”
- ”Rutiner kring iPad och mobiltelefoner”. Dokumentet läggs ut på skolans hemsida.
Skolan har två klassuppsättningar med tangentbord (60 st), som eleverna kan låna,
när de behöver.
En förälder påpekade att elever kan bli uppmanade att själva söka information på
nätet och önskade mer vägledning till eleverna. Rektor svarade att det är viktigt att
skolan arbetar mycket med källkritik.
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Övriga frågor
En förälder påpekade att det förekommer att elever endast har 10 minuter på sig att
äta och blir uppmanade att skynda sig på. Rektor kommer att titta på detta och tala
med matpersonalen om ev. förseningar. Flera föräldrar framförde att det fungerar
mycket bättre med mattiderna detta läsår än tidigare.
Rektor informerade att fritidsverksamheten kommer att ses över och att skolan
kommer att se till att det finns tillräckligt med telefoner, så att det även går att nå
fritids vid utevistelse.
En förälder undrade hur meritvärdet ser ut på Lovisedalsskolan. Meritvärdet vt-13 låg
på 232,6, vilket tillsammans med ytterligare en skola är högst i Vallentuna kommun.
Genomsnittet i riket låg på 212,8. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas resultat
på skolan skiljer sig dock markant. Flickorna hade ett meritvärde på 254, medan
pojkarna endast hade 205,4. Lovisedalsskolan har nu en stor utmaning att öka
pojkarnas resultat.
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