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Dagordning Skolsamråd onsdagen den 9 november 
 
Närvarande: Hanna Wedén admin. Sam, Marie-Louise Yllner Geuken rektor, Rose-
Marie Juto Logren förestelärare, Malin Blomquist förestelärare, Kerstin Nilsson 
lektor, Bobo Börjesson Bitr. rektor 4-9,12 föräldrar 
 
Presentation av skolans förste lärare och lektor och deras didaktiska 
utvecklingsarbete  ” Hur vi lär”. 
Malin Blomquist och Rose-Marie Juto Logren, förstelärare i matte 
Kerstin Nilsson, lektor i värdegrund/utepedagogik 
Det finns 5 föreslärare och lektor på skolan. Tillsammans arbetar de med ett 
utvecklingsarbete både på skolan och gemensamt i kommunen. Kerstin berättar om 
hur föreslärarna/lektor arbetar med resten av kollegorna på skolan. Valt ut några 
områden som lärarna på hela skolan har fördjupat sig i och dessa är: 
Är du någon att lita på? 

• Relationer 
• Lärandetid  
• Återkoppling  
• Expert  
• Multitasking 

 
Gruppdiskussion i mindre grupper kring frågorna:  

• Vad kan struktur i klassrummet vara?  
• Varför är det viktigt med struktur i klassrummet? 

 
Tankar efter diskussion: 
Tydlighet, eleverna vet vad de skall göra, var de skall sitta, vet var de skall sitta, 
förväntningar på eleverna och lärarna.  
Yttre struktur – är den tydlig behöver ingen energi läggas på det utan man kan 
fokusera på själva arbetet.  
Rutiner, följa och hålla sig till dem.  
Trygghet med struktur, både för elever och lärare.  
Oftast vanligare med en tydlig struktur för yngre elever än äldre. Det behövs dock 
minst lika mycket även hos äldre elever.  
Behövs nu i skolan men även i framtiden i resten av livet.  
 
Vad blir nästa steg efter alla diskussioner? Hur kommer arbetet att fortsätta? Fler 
träffar med lärarna, även klassrumsbesök av förestelärare/lektor till andra kollegor. 
Målet är sedan att alla skall kunna gå in till alla. Då med fokus på struktur. Även 
fokus på våra vikarier som kommer in och vet hur det skall fungera här hos oss.  
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Relationerna med eleverna är en grund och det kommer att arbetas med hela tiden. 
Reaktionerna från resten av lärarna har varit bra men alla behöver landa i det vi gått 
igenom vid första tillfället. Skapat en del kreativitet bland personalen.  
 
Frukost vt-17 år 6-9 
Kommer att erbjuda frukost i start i januari till eleverna i år 6-9. Det här kommer från 
kostenheten i kommunen. Frågor var det kommer att serveras, vill helst på enhet B, 
även funderingar när frukosten skall serveras.  
 
Café verksamhet 
Finns inte någon självklart rast verksamhet för äldre elever. Till våren skall vi försöka 
få caféverksamhet i vår cafeteria. Finns önskemål att det skall finnas tex spel att låna 
och frukt eller liknande att äta.  
 
Genomförande av elevenkät 
Vecka 49 kommer vi skicka ut en elevenkät. Den genomförs här i skolan.  
 
Rekryteringar 
Vi har fått en del uppsägningar. Vi håller på att rekrytera personal och det ser bra ut 
vi är inte oroliga.  
 
Mobiler  
Alla telefoner samlas in vid början av varje lektion. Det har blivit bra resultat och 
både elever och lärare är nöjda.  
 
Öppet hus 6-9 
Ett mål vi har haft under läsåret har varit att öka kommunikationen mellan lärare och 
föräldrar. Det var tyvärr bara 4 föräldrar som kom på öppna huset – vi upplever att det 
känns synd och vi får se hur vi gör till nästa termin.  
 
Nepal projektet 
Enhet 4-5 har arbetat med det här och kommer att ha en kväll där föräldrar bjuds in 
till en bazaar som eleverna har arbetat med under elevens val dagarna. Det här är 
imorgon torsdag.  
 
Kalender 
Kalender där läxor läggs in för äldre elever. Föräldrar upplever att det fungerar bra 
men det saknas info någon lärare. I mapparna skall det finnas information men 
kalendern skall vara komplett.  
 
Schoolsoft 
Från och med januari kommer föräldrar att få inloggningar från kommunen. Skolan 
kommer att meddela när alla föräldrar kan börja gå in och använda det här systemet.  
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Viktiga datum: studiedag, planeringsdag, ledighet 
Terminen börjar den 9 januari med en planeringsdag då är hela skolan stängd. Första 
skoldagen för eleverna är den 10 januari.  
6 mars är det studiedag – då är fritids och förskola öppet. 
 
Ytterskor 
Påminn gärna era barn om att man inte har ytterskor på sig inne då det förstör våra 
golv.  
 
Skolmaten 
Vi får in mycket klagomål på skolmaten. Marie-Louise har bjudit in kostchefen för att 
gå igenom vad vi kan göra för att det här skall bli bättre.  
Kostenheten ligger inte under skolan.  
 
Schema och organisation 
Till hösten -17 kommer schema och organisation att göras om. Lärare kommer att ha 
samma grupper men i fler ämnen och under fler år än som det är idag för. Lektionerna 
kommer att göras om till 60 minuters pass.  
Vi kommer att jobba för en organisation som kommer att se ut så här inom loppet av 
2 år: 

• Totalt 25 klasser 
• Idag snitt på 17,6 elever /klass väldigt små klasser, men vi skulle behöva ha 

upp emot 26 elever/klass.  
 
Vision: stabil organisation i en lärande miljö 
Marie-Louise går igenom visionen som skolan har skrivit ihop. Det här kommer att 
läggas ut på hemsidan, ballstabergsskolan.se 
 
 
Frågor från föräldrar 
Fotbollsplanen. Känslan är att fotbollsplanen fortfarande är obemannad och att det 
är mycket tjafs bland killarna i vissa klasser och att många bråk hade kunnat avstyras 
om någon är där och fångar upp när det börjas retas mellan dem. 
Hur ser ni på detta? Skolan har ökat antalet rastvärdar. Vi tar med oss frågan och 
diskutera vidare på skolan.  
 
Fritids. Hur kommer det sig att man inte gjorde så mycket under höstlovet? Det har 
inte med ekonomi med att göra. År 2 gjorde en utflykt till Vallentuna gymnasium som 
var väldigt uppskattat. Ett stort önskemål från föräldrar att man gör mer än att rita och 
leka inomhus. Vi tar med oss frågan och diskutera vidare på skolan. 
 
Resultaten i klasserna. Kan ni säga något om resultaten? Några lärare upplever att 
de yngre eleverna inte riktigt kan forma bokstäver och siffror med penna. Det här 
arbetar vi vidare med då det behövs kunna arbetas med både digitalt och vanliga 
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pennor och papper. Lärarna måste planera in sin Ipad i sin undervisning. Föräldrar 
som upplever att elever i klasser med färre tar eleverna för sig mer och vågar mer. 
 
Trygghetsarbetet. Bra om man kan hitta koppling till vetenskapen. Skulle tro att det 
finns mycket att arbeta med där. Kamratstödjararbetet behöver inte alltid vara bra, 
visar forskning.  Vi tar med oss frågan och diskutera vidare på skolan. 
 
Föräldrarna upplever att rekryteringarna har lyckats väldigt bra.  
 
Nästa skolsamråd kommer troligen att ligga innan sportlovet. Kallelse kommer via 
Schoolsoft.  
 
Vid pennan 
Hanna Wedén 


