Samrådsmöte, Ungärde, 2018-02-13
Närvarande: Marit Lundevall, Karin Flygar, Helena Andersson, Tomas Arwidson, Karina
Håkansson, Åza Bengtsson, Stefan Isaksson, Maria Sjöö, Lena Branäs, Malin Rennermalm och
Agneta Thuresson.




















Presentation av rektorerna Marit och Karin.
Besparingskrav för 2018: 400 000:-/ enhet = Ungärde skola. Dragit in
vaktmästartjänsten.
Läget på skolan: OS-tema i F-år4, friluftsdagar, skolif med innebandy, nationella prov,
50-års jubileum, bokutställning, barnboksveckan och särskolan. Sjukskrivningar -Svårt
att få sökande till tjänsterna.
Efter jul har skolan blivit utsatt för skadegörelse inomhus och skräpigt i korridoren på
högstadiet. Dåligt språk/respekt mot lärare. Ett brev kommer att skickas ut till
vårdnadshavarna i år 6-9. Skolan har anställt en person som ska finnas i korridoren 3
dagar/vecka, för att få en förstärkning av vuxna på raster.
Det blir obligatorisk förskoleklass fr.o.m. ht 2018.
Nationella prov för år 3, 6 och 9.
Multirinken: Tekniska förvaltningen äger den. Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar
för att isen ska spolas och skottas åt skolan och fritiden. Detta har inte fungerat i år.
Marit har pratat med ansvariga.
Utemiljön: Kommunen har köpt mark norr om skolan. Avsatta pengar till skolgården
på Ungärde är sparade till oss, pga sparkrav.
Läxor är upp till varje lärare. Läxhjälp finns på skolan.
Utvecklingssamtal:
F-år5 – tidig ht och sen vt,
år 6 - tidig ht och i mitten av vt,
år 7-9 – tidig ht och tidig vt.
IUP- omdömen år 1-5 och betyg år 6.
Dexter – insyn för vårdnadshavare, fått inloggning. Detta är nytt för lärarna och
kommer att ta lite tid innan allt fungerar.
Screeningar: Kunskapstester. Arbetsmaterial för lärare.
Studieindelad timplan för de olika stadierna fr.o.m. ht -18. Språkval börjar i år 6
fr.o.m. ht-18 och det blir betyg i detta.
Läraren följer kursplaner i sina lektioner.
Kommunikation/information mellan skola och hem: Veckobrev eller månadsblad.
Nya elevskåp (år 4-9) köptes in vt-17.

Nästa samrådsmöte : Onsdag 25/4 kl.18.00.
Agneta Thuresson

