Minnesanteckningar – Skolsamråd 170404
Närvarande: Jonas Hård – rektor, Ellie Dahlberg – biträdande rektor åk 4-6, föräldrarepresentanter –
3C, 1B, 5B, 4A, 5B och 2B.
1. Presentationsrunda
2. Kvalitets och utvecklingsarbete

Skolan har gått in i ett projekt; PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Resultat) där all personal på
skolan är med för att utveckla skolan och öka det kollegiala lärandet. Projektet är utarbetat av
SKL i samarbete med Stockholm Stad. I Vallentuna Kommun är många skolor redan inne i
processen och i höstas var det Ormstaskolan och Gymnasiets tur att starta upp.
Nu under läsåret 16/17 har vi fyra stycken förstelärare, Ulrika, Lena, Anna och Pia.
Två av förstelärarna jobbar på lågstadiet. En av dem är Pia hon jobbar med ASL. Några elever tog
upp att de tycker att deras barn (som var första ”kullen” med ASL på Ormstaskolan) har en sämre
handstil. Jonas berättade att det var en sak som borde ha jobbats mer med bredvid ASL:n är
finmotoriken. Den andra läraren Anna, jobbar med läs- och skrivinlärning. På mellanstadiet har vi
Lena som jobbar inriktad mot matematik, för att höja andelen elever som ska nå betyget A. Lena
har haft ”Stjärnmatte-grupper” i årskurs fem och sex. Eleverna har fått göra tester för att få vara
med. Vi har även en förstelärare Ulrika, som jobbar med alternativa undervisningsmetoder där
teater och massagesagor ingår.
Nästa termin kommer förstelärarna få ett förordnande på 3år. Kommunen satsar även på att ha
flera globala förstelärare som kommer att jobba för att nå kommunens mål att bli 30 bästa
skolkommunen.
Rastklubbar på Birka
Birka har startat tre rastklubbar; Pingisklubben, Schackklubben och Läsklubben. Detta efter att
elever har önskat olika aktiviteter på rasterna. Skolan kommer att skicka personal på kurs runt
rast aktiviteter.
Vi har utökat vårt speciallärarteam (SLT) med en specialpedagog, Helene Petschler Selström, och
ytterligare en speciallärare, Catharina Holmgren. Förutom dessa nyanställningar ingår även Lisa
Kragmo – speciallärare, Inga-Maj Röst – specialpedagog och Natalia Breitkopf – SvA-lärare.
Förutom att utöka SLT har vi även utökat vårt Elevhälsoteam (EHT) med att anställa ytterligare en
kurator, Tina Keresztes, som kommer att jobba tillsammans med Linn Steneryd när Linn
återkommer efter sin föräldraledighet.
Eftersom Ormstaskolan ska behålla årkurs 7 till hösten har vi jobbat på att rekrytera nya lärare. Vi
fick 22 sökande och har tagit hjälp av HR för att få till det på bästa sätt.
3. Värdegrundsarbete och de nya reglerna på skolan

Vi startade upp vårterminen med en REKO-vecka (Respekt, Empati, Kamratskap och Omtanke) då
vi pratade mycket runt hur vi beter oss mot varandra. Vårt Tryggare Ormsta-team stod bakom
förslaget och den personal som ingår i teamet är ofta runt i klasserna och visar sig och pratar
med eleverna.

4. Ormstaskolan ht-17

HT-17 kommer vi att ha en åk7 då vi blir ett högstadium (16elever idag 8elever lämnar oss vilket
gör att 8 elever kan få plats hos oss). Vi kommer att ha Datakunskap schemalagt till
höstterminen 2017 då vi ser ett stort behov av detta. Vi satsar på 1till1 dator från åk6
1dator/elev (Macbook, Croomebook, PC-alternatinv) de kommer att få ta hem dessa, avtal
kommer att skrivas. Förskolorna kommer inte ligga kvar under Ormstaskolan alltså inte under
mig som rektor tillika förskolechef utan de kommer att ha en annan förskolechef. Detta kommer
att leda till att jag som rektor kommer att kunna lägga ner med tid.
5. Hagaskolan

Ledningsgruppen på Ormstaskolan var med vid första spadtaget av Hagaskolan. Innan påsklovet
kommer vi att visa personalen på skolan vilka färgsättningar som kommer att vara aktuella när
byggnaden står på plats.
6. Skolans ekonomi

Vi har för detta år lagt en budget på -600 000:- detta är mer än en halvering av föregående års
budget som var -1 500 000:-.
7.

Övriga frågor

”Försterektorer” – en förälder undrade om det var en del av PRIO. Jonas förklarade att
Vallentuna Kommun har som mål att bli bland de 30 bästa och därför gör man bl.a. en satsning
på gott ledarskap.
Matsalen – kommer eleverna äta i fler matlag under nästa termin då ni blir fler elever på skolan?
– Ja vi kommer att ha 4st matlag nästa termin.

