Minnesanteckningar samrådsmöte . 11e april 2019

Närvarande: Marit Lundevall, Karin Johansson, Helena Andersson, Agneta Thuresson, Linda
Eriksson 4-5 och 6A2, Linda Eggens F-klass, Natalie Karelius 1-2, Sanni Nilsson 9A1, Fredrik
Jansson 8A1

•
•

Marit informerar om vad vi pratar om på samrådet tex diskuteras inte enskilda
incidenter, lärare eller elever.
Info om skolavslutning.
F-6 13 juni på kvällen
7-9 14 juni fm.
Återkommer med bestämda tider.

•
•
•

•
•

Inför avslutningen skickas ett brev ut med avslutningsinfo till år 9. (om vagnar,
alkoholpolicy)
Berättar om 1:1 satsning, datorer, ipads. Det är 3-års kontrakt. Finns numera gott om
lånedatorer med. (för de elever som ej har egen dator)
Info om digitalisering och programmeringskurs på Högskolan Dalarna. Några lärare
går då programmering och digitalisering är nya inslag i läroplanen. Berättar lite om
Fridaskolan i Uddevalla, som är inspiratörer när det gäller 1:1-satsning. Pratar om
office365- och utbildning i det. Helena visar lite av office365, teams. Hur det kan se ut
för eleverna. På teams finns info om skolarbeten och uppgifter.
Nya dörrar ska även fixas på högstadieingången. Lika som huvudentrén. Röda.
Marit informerar om skolgården. Är troligen på gång en förbättring. Idéerna bottnar i
önskningar som arbetats fram fr elevrådet.

Frågor från representanterna.
•
•
•
•
•

•
•

Nätet bakom rinken? Det finns ev redan. Nya vaktmästaren ser över. Förhoppningen
är att han kan sätta upp det snart.
Klockan på skolgården finns. Står i kö för att monteras. Ingen inringning finns.
Anbudet på multirinken? Kultur o fritid ansvarar. Fick inget napp på sin första
utannonsering. Finns funderingar: kontakta Kultur och fritid.
Containern? Ja, den måste stå där den står av flera anledningar tex kökhygienbestämmelser, säkerhetsskäl, brandrisk osv.
Bommen. Bommen är trasig. Ska grävas i sommar i samband med arbete som ska
göras till köket (fettavskiljare) Då finns det planer på ny bom efter det. Inga bilar ska
finnas på skolgården på dagtid. (visst undantag för vaktmästare etc)
Ang. dålig luft i skolan. Det finns självklart en möjlighet att öppna fönster. Luften är
kollad och den är ok. Enligt skyddsrond v 14.
Idrottsutrustning: Finns för lite pjäxor o längdskidor till de yngre åldrarna. Skridskor
finns. Hur gör vi?

•
•

•

Oplanerade lektioner och filmvisning osv kan tex bero på vikariebrist. Film kan även
visas i pedagogiskt syfte med tillhörande arbetsuppgifter.
Info om prov o läxor på hemsidan. Finns en önskan om att skrivschemat ska
uppdateras. (eleverna glömmer) Pga. sjukdom under vårterminen har detta
prioriterats bort. Till hösten diskuteras det om andra lösningar än hemsidan.
Övriga önskemål och frågor:

önskemål om busskur-kontakta Dalatrafik. Alla ärenden som gäller bussar/hållplatser ska
gå till Dalatrafiks kundservice.
Toaletterna är inte alltid fräscha. Påminn om att spola (särskilt yngre åldrar)
Funderingar om simundervisning: Börjar i F-klass 2ggr/elev/år. Avstämning sker därefter
på tex Äråbadet, Älvdalen, Tjärnheden.
Marit berättar om TIMMS som genomförts i årskurs 4.en undersökning om
matematikkunskaper/No-kunskaper och inställning till ämnet osv).
Läget inför höstterminen känns bra.

