
Protokoll från skolrådsmöte på Ljungenskolan 2014-09-22!!!
1. Information från rektorer!!
Mattelyftet!
Nya försteläraren Terese Kronkvist (stavning?) välkomnas. Hon jobbar nu med två 
femteklasser och ska senare bli klasslärare för en av femmorna.!
Terese Kronkvist informerar om ”Mattelyftet”, Skolverkets satsning för att lyfta 
mattekunskaperna. Mattelärarna följer utvecklingen på området och diskuterar 
sinsemellan utvecklingen. Man testar också nya grepp och utvecklar utbildningen 
tillsammans med eleverna. Tanken är att göra matematiken mera kreativ.!
Ljungenskolan har redan bra resultat men ska bli ännu bättre.!
Information om Mattelyftet kan hittas på Skolverkets hemsida.!!
Betyg/nationella prov!
Ljungeskolan har god korrelation mellan de betyg eleverna får och de resultat som görs 
på de nationella proven.!
Alla sexor klarade de nationella proven förra läsåret och fick godkända betyg.!!
Nyanställningar/elevantal!
Detta läsår finns omkring 360 elever på Ljungeskolan, en ökning med cirka 40 elever 
från förra läsåret.!
En ny förstelärare har anställts så nu finns det tre stycken.!
Man har anställt två nya förskolelärare. En musiklärare är anställd på 75 procent.!
Tre lärare slutar under olika tidpunkter. Under rekryteringen av nya lärare fyller man på 
med vikarier. Det är högt tryck på ansökningarna till de utlysta tjänsterna.!!
Kvalitetssäkring!
Den så kallade Qualis-granskningen, ett kvalitetsäkringssystem som skolan abonnerar 
på, var inte klar till skolavslutningen förra läsåret. Den kom istället till midsommar.!
I granskningen får Ljungskolan 106 av totalt 126 poäng vilket är ett bra resultat. 
Resultatet av granskningen finns på hemsidan.!
Ny enkät ute nu med deadline den 29 september.!!
”På riktigt”!
Mellanstadiet har börjat använda ett webbaserat system med olika ”lärcirklar” för 
interaktiv utbildning. Systemet kallas ”På riktigt”.!!
IT-satsningen!
Kommunen och Ljungenskolan fortsätter sin satsning på IT i skolan. En tredjedel av alla 
läsplattor i satsningen levererades under förra läsåret. Ytterligare en tredjedel kommer 
under hösten.!
Man har byggt upp en ”green screen” där eleverna kan leka genom att göra 
filminspelningar och byta ut bakgrunder.!
Efter att läsplattorna introducerades har man märkt att eleverna skriver ut allt mindre på 



papper. Man ser också att de hellre jobbar med läsplattor än med bärbara datorer.!
Skolrådets ordförande vill gärna slå ett slag för att uppmuntra till att jobba med 
programmering. Rektor säger att det inte är något problem att få in det i läroplanen men 
att tid och kompetens saknas. Slöjdläraren JP är dock intresserad när tid finns och ska 
ta en diskussion med skolrådets ordförande. Rektorerna positiva till idén.!!
2. Frågor till rektorer!
Ska skolgården utanför fyrorna göras vid?!
Något ska göras men fortfarande oklart vad. Basketplan är ett förslag som finns.!!
Tidigare har det lagts ett förslag om att det ska sättas upp lister på väggarna i nya 
matsalen där tavlor som eleverna målar kan ställas. Blir det något av det?!
Idén är bra, säger rektor. Kanske kan matrådet vara med och bestämma.!!
Sexorna får mat sist. Fortfarande upplever några att det ibland inte räcker.!
Rektor äter också sist och upplever inte samma problem. Möjligtvis kan någon 
komponent saknas ibland. Hon lovar att kolla upp det med kocken Andreas.!
Hon berättar att barnen äter mycket nu. Det bakas även bröd på skolan.!!
Är det svenskt kött som serveras på skolan?!
Ingen vet säkert vad som står i avtalet. Rektorn lovar att kolla.!!
Måste eleverna fotograferas varje år?!
Skolrådet funderar på frågan tills nästa möte då den tas upp på nytt.!!
3. Övrigt!
Kassör Andreas säger att det börjar sina i skolrådets kassa. Inför nästa insamling 
föreslår han att man kompletterar mejlutskick till föräldrarna med papperslappar som 
barnen tar med sig hem. Inbetalningarna har nämligen blivit mycket färre sedan 
skolrådet gick över till att bara skicka ut info om betalning via mejl. Samtidigt kan man vi 
skicka ut information om nästa skolrådsmöte så att det är större sannolikhet att fler 
kommer.!!
4. Mötesdatum!
Datum för skolrådets möten under hösten och början på nästa termin beslutas till: 
21 oktober 
26 november!
19 januari!
Alla datum klockan 18.30.!!
5. Mötet avslutas.!!!!!!



Vid protokollet:!!!!
____________________________! ! ! ____________________________!
Hans Dahlgren, sekreterare! ! ! ! Magnus Robertsson, ordförande!


