
Skolråd 2015-03-25 

Närvarande: 
Gunilla Frangeur (rektor) 
Gun-Sophie Andersson (vice rektor) 
Hans Dahlgren 
Magnus Robertsson 
Annika Johnsson 
… 

1. Magnus informerar om centrala skolrådets möte igår 

Han frågade på mötet om hur det går med programmeringsutbildning på skolorna i 
kommunen. Ljungenskolan ligger i framkant. 
Föredrag om skolpolitiken i kommunen. 
Föredrag om framtidens skola. Hur lyfta eleverna, oavsett nivå? Skolorna utvecklas 
till det bättre, men det innebär också att skolor som förbättras kan ha halkat ner i 
ranking. 
För två veckor sedan har det bestämts att åk sex kan ta bort två nationella prov, so, 
no. Men skolorna kan göra dem i alla fall utan att skicka in dem. Ljungenskolan gör 
dem inte. 
Städning. Problemen har blivit större. Upphandlingen ska ses över. 

2. Rektor informerar 

Det ska snart vara en så kallad riktad skolinspektion på Ljungenskolan. Inspektionen 
är riktad mot svenskaundervisningen (läs- och skrivundervisning) åk 4-6. Totalt är det 
35 skolor i hela landet som inspekteras av Skolverket. Verket har slumpat fram både 
Ljungenskolan och Lacklänga. Den utförs 21-23 april. Rektorerna ska i förväg skicka 
in bland annat gamla nationella prov, verksamhetsbeskrivning, allmänt om 
kvalitetsarbetet på skolan. 
Inspektörerna ska besöka i princip alla klasser. Samtal med lärare, elever och 
skolledning ingår. 
Rektorsteamet positivt, men inspektionen innebär mycket extra jobb. 
Förberedelserna är dock i princip klara. 

Man håller på med tjänstefördelning inför nästa läsår. En lärartjänst (matte/no) och 
en tjänst som fritidspedagog ute inför hösten. Kommunen ska hålla rekryteringskväll 
till förskolan. 

Skolan ska jobba på att öka IT-kunskaperna hos personalen. Man ska diskutera vad 
syftet med mera it-baserat lärande är och hur man använder tekniken på bästa sätt. 



Fördjupning. Ljungenskolan ligger långt fram. Andra skolor hör av sig för att få råd 
och tips. 

3. Jan-Peter (slöjdlärare, IT-ansvarig) informerar 

JP berättar om att han börjar med ”data-slöjd”, sk maker-space. Vanlig slöjd med 
modern teknik. Blandar IT med konstruktion av olika ”apparater” som kan styra 
exempelvis datorspel. Man har redan börjat med att låta eleverna testa att 
programmera egna spel i datorn. Tränar på det sättet även logiskt tänkande. Man ska 
beställa utrustning i dagarna och kommer igång under våren. JP jobbar med elever i 
åk 3 och uppåt. Även andra lärare kan jobba med detta i alla årskurser. Personalen 
ska utbildas för att få kunskap i detta. 
Om föräldrar vill förstå och kunna assistera barnen hemma kan man gå in på 
code.org eller scratch.mit.edu för att lära sig mera. 

JP 6 Co har i källaren byggt ett greenscreenrum på 16 m2 för att kunna spela in lite 
roliga filmer med olika bakgrunder. 

250 slöjdlärare kommer till Ljungenskolan för att fortbilda sig under en studiedag den 
4 maj. Sexor kommer att ha kafé under dagen. Vinsten går till klasskassorna. 
Arrangeras av JP. Föreläsningar, tillverkare och återförsäljare av utrustning och 
material ställer ut. www.kavlinge.se/slojdfokus för mera info. 

4. Punkter från tidigare protokoll 

Det är fortfarande inte någon som anmält intresse för att bli kassör i skolrådet 

Problemet med städningen kollas på kommunnivå. Fler skolor har haft problem och 
man ska nu se över upphandlingen. 

Skolans dag 
Hålls mellan 17.30-19.30 den 21 maj. 
Aktiviteter och försäljningar finns. Klasserna kollar med varandra för att det inte ska 
bli dubbelt. 
Fortfarande behövs priser till skolrådets lotteri. Efterlyses! 

Nästa skolrådsmöte 25 mars 18.30. 

Vid pennan 
Hans Dahlgren


