Skolrådsmöte Ljungenskolan
Datum: 2012-11-29
Tid: 18.30
Plats: Matsalen Ljungenskolan

Närvarande vid mötet:
Klass
Namn
2a
3b
2c
1b, 6
4, 2
5
3
3, 1b
4b
1a, 1b
Fb
3a
2b, 3b
Fb

Magnus Robertsson sammankallande
Viveca Selander
Andreas Strid
Hans Dahlgen
Ulrika Delin
Catharina Nilsson
Mattias Persson
Anna Stålros
Mari Björk
Annika Johansson
Jenny Jönsson
Gosia Helleblad
Anna Ohlsson
Andreas Engkvist

Rektor Gunilla Frangeur
Bitr. rektor Gun-Sophie Andersson
Ann-Marie representant för fritidsverksamheten

1. Mötets öppnande
Skolrådets ordförande förklarade mötet öppnat och närvarolista skickades runt.

2. Information i från centrala skolrådet
Det har varit möte i det centrala skolrådet och detta möte hölls på Ljungenskolan. Skolans
ledning fick möjlighet att visa runt i lokalerna.
Man diskuterade det nya betygssystemet, framförallt kring bedömningsgrunder. Nu när
sexorna ska få betyg så kommer man tex att arbeta i lag kring bedömningen så att det ska bli
en bättre och ej subjektiv bedömning. Det har även gått ut en broschyr till sexornas föräldrar
med information kring det nya betygssystemet.
Det var även presentation i från kostenheten. Där man inte bara fokuserade på själva
måltidens innehåll utan även allt runt om kring själva måltiden. Målsättning är även att 25%
ska vara ekologiskt fram till 2014.
Det finns möjlighet att boka in matrådet kostchef Maria Ram på kostenheten till vårt skolråd.
Vilket vi gärna gör.
Länk till protokoll:
http://www.kavlinge.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/centraltskolrad.4.491b8fcd110d2
9e6a558000829.html
26/2 är nästa möte och då skickar vi två representanter ifrån Ljungenskolan.

3. Information ifrån Skolans ledning
Projektet framtidens skola pågår och utförs i de olika arbetslagen. Här förs även en
diskussion kring alternativa läromedel då skolan är på väg emot ett mindre
läromedelsberoende. Detta är också en stark önskan då man på så vis kan hitta mer

individuellt anpassade former för eleverna. Läs mer om projektet här:
http://www.kavlinge.se/toppmeny/barnutbildning/framtidensskola.4.429af25113469ffb9a8800
023150.html
Qualis enkäten har börjat sammanställas och det som man ser hittills är att Ljungenskolans
resultat sticker ut positivt. Målet är fortfarande att öka svarsfrekvensen. Resultatet kommer
du att hitta här:
Säkerhet. Det har inkommit frågor kring hur man tänker kring säkerhet på skolan. Ann-Marie
Hansson var därför med och berättade lite kring verksamheten samt svarade på frågor.
Man är i dag 1 personal per 17 elever på fritids. Det är aldrig några barn som har försvunnit!
Skolan har även en riskanalys där man alltid utgår alltid ifrån elevernas säkerhet. Det finns
även en handlingsplan för hot och våld. Handlingsplaner ska finnas tillgängliga via
kommunens hemsida.
Likabehandlingsplan:
http://www.kavlinge.se/download/18.1ba2b4c013bb35296938000378/Likabehandlingsplan+2
013+reviderad+nov+12+f%C3%B6r%C3%A4ldraversion.pdf
Viktigast är dock att det finns en god dialog mellan föräldrar och personal. Skolan uppmanar
föräldrar som har funderingar och synpunkter att ta dem direkt med berörd peronal. Oftast
kan man lösa det mesta direkt på plats.

4. Frågor ifrån skolrådet
Information kring skolvalsmöjligheter och skolskjuts för 6:orna. Det brukar vara ett
informationsmöte på Korsbacka under vårterminen. Vill man undersöka andra skolor så är
det föräldrarnas eget ansvar. Det brukar även skickas ut information. Det går även bra att ta
ledigt för att besöka andra skolor. Ledigheten ska dock anmälas som vanligt.
Frågor kring skolskjuts. Dessa regler finns på kommunens hemsida:
http://www.kavlinge.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/skolskjuts.4.cbd37a11078f75eb5
f80003260.html
Rättvisefrågor: Frågan som ställdes är om det finns möjlighet för alla barn att få frukt till
fruktrasten? Det är föräldrarnas ansvar att skicka med frukt om man vill har något utöver det
som serveras. Om det är barn som behöver tex Matsäck vid utflykt så har skolan mer och
mer gått över till att skolan/fritids tar med matsäck. Vid de tillfällen då eleverna har med egen
matsäck så skall man alltid erbjudas möjligheten att kunna få detta via skolan. Personalen
har ofta med sig någon extra portion för att kunna hantera då tex även barn som har som har
glömt eller ej har möjlighet att ha med. Detta upplevs i dag som odramatiskt men det är
viktigt att fundera över formuleringen då skolan går ut med information.
Mörklagd skolgård. Skolgården uppfattas som lite för mörk på eftermiddagar/kväll. Detta
undersöks och följs upp på nästa möte.
6A har flyttat in i nya baracker och saknar hyllar och bänkar i förrummet. Detta kommer att
åtgärdas.

Skohyllor saknas i kapprummen i den nya byggnaden. Skohyllor är beställda. Kapprummens
utformning och begränsning är till stor del för att kunna säkerställa regler för brandsäkerhet.
Det finns ett program för skapande skola för varje årskurs. Detta hanteras centralt och är inte
något som skolorna hanterar själva. Vill man kunna påverka innehållet så kontakta Rosmarie
Bergman.
Lås på toaletterna i nybyggnationen. Frågan som ställs är om man kan byta lås på
toaletterna då flera barn är rädda för att bli inlåsta, önskemål är sk ”handikapplås”. Svar:
Låsen är valda för sin funktion. Det finns en lika stor risk att bli inlåst/baklås i de lås som
förslås. Förslagsvis så lyfter man frågan om det är problem med läraren/klassen och hittar en
praktisk lösning tillsammans, tex en kompis som följer med, eller väntar utanför.
Frågan har lyfts kring införande och erfarenhet kring skolpoliser. Frågan är fortfarande
öppen. Anledningar mot är att man tidigare uppfatat det som om man gett barnen för stort
ansvar. Erfarenheter ifrån andra skolor där man har detta är av intresse.
Det saknas papperskorg vid nybyggnationen. Papperskorgar är beställda.
Skoskydd. Saknar ni skoskydd så ta det direkt med den avdelning det berör.
Pingisrack. Skolrådet sponsrar med utomhusrack och levererar detta till fritids.
5. Övriga frågor
Förslag är att vi försöker diskutera och lösa flera av frågor av enklare karaktär som kommer
upp direkt i mailgruppen. Viktigt är även att lyfta funderingar och frågor direkt till personal så
att vi spar tid och snabbt kan lösa enkla problem.
På så vis kan vi försöka ha fokus på större frågor och arbeta med tex olika teman är vi även
kan bjuda in externa förmågor.

7. Datum och tid för nästa och kommande möten
23
5
25
23

Januari
Mars
April
Maj

Kl 18.30
Kl 18.30
Kl 18.30
Skolans dag

8. Mötets avslutande
Skolrådets ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras/sammankallande:

----------------------------------

----------------------------------

Viveca Selander

Magnus Robertsson

