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Broskolans resultat
Broskolans resultat betygsmässigt är mycket bra trots att skolan de förutsättningar som forskare anser bidra till
goda studieresultat saknas eller är mindre goda. Tuula berättade att hon nyligen deltagit i ett seminarium med
Tankesmedjan xxxxxxx där man försökt analyser vilka faktorer som bidragit till att Broskolan befinner sig bland
de xx bästa.
TT-s egen analys över vilka faktorer som bidragit och bidrar är
 den tätare kontakt mellan skola och hem som frånvarouppföljningen med Skola 24 skapat. Det
omedelbara ”pinget” i förälderns telefon om deras barn uteblivit från lektion eller kommer försent.
 Betyg i alla årskurser har givit underlag för tydligare och medvetnare kommunikation såväl mellan elevlärare som med hemmen
 Personalens engagemang och goda relationer till sina elever.

Genomgång av inkomna synpunkter till föräldrarådet den 15 december.
Linda Fidjeland har med utgångspunkten att en fördjupad kontakt mellan skolan och hemmet är en viktigt
förutsättning för barnen att lyckas väl i skolan sänt in sina förslag och synpunkter.
TT välkomnar engagemang och synpunkter och delar helt Lindas uppfattning att god kontakt mellan skola och
hem är förutsättningen för att eleverna lyckas väl.
Synpunkt /förslag 1
 Varje skolår bör inledas med att föräldrar bjuds in till ett föräldramöte där vi först får möta skolledningen
och presenteras för alla lärare och sedan gå vidare till respektive klass. Jag vet att detta sker när elever
börjar i klass 6, men nya elever tillkommer efter det och även nya lärare.
Hösten 2016 skolan bjuder in till ett samordnat föräldramöte för alla klasser!.
Synpunkt /förslag 3
 Det vore trevligt om Broskolan arrangerar “Öppet Hus” en gång per termin. Vid ett sådant tillfälle får
föräldrar en möjlighet att lära känna skolan bättre samtidigt som eleverna får tillfälle att visa upp sin
skola och arbeten som de har jobbat med. Ett aktivt deltagande från eleverna skulle vara en central del
av “Öppet Hus”. Man kan med fördel lägga utvecklingssamtalen vid samma tillfälle. Föräldrar kan då ha
ett samtal med mentor förinbokat, samtidigt som man har möjlighet att träffa andra lärare. Detta skulle
inte ta mer tid från lärare och elevernas skolarbete, tvärtom. Idag läggs redan 2 halvdagar på
utvecklingssamtalen varje termin. Dessa halvdagar har eleverna ingen undervisning. Det skulle inte
behöva innebära att personal behöver arbeta kvällstid.
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Vid genomgången kom fram att
 Ett arbetslag i skola arbetar just nu med hur ett Öppet hus skulle kunna utformas.
Flera synpunkter som att
 Ha ett stationstänk . ger möjlighet till dialog om flera frågor
 Ta gärna in likabehandlingsplanen
TT sammanfattade diskussionen med att
Maila gärna tuula.tahkaaho@upplands-bro.se synpunkter för vidarebefordran till arbetslaget, som arbetar med
utformningen av ” Öppet hus”
Synpunkt /förslag 4
 Det behövs bättre information på skolans hemsida om respektive klass vad gäller t.ex. detaljerad
planering för varje ämne, läxor, prov, mm. Idag måste man gå in på respective lärares blog. Inte alla
lärare har någon information. Det är enklare för hemmet (barnet och även föräldrarna) om
informationen läggs ut klassvis.
TT berättade om att den Lärplattform som används för information till föräldrar, t ex på Ekhammarskolan har
visat sig svårhanterlig genom bl a inloggningsförfarandet och är på väg att läggas ner. Broskolans lärarsidor
bloggar är som sägs av olika kvalitet.
Utvecklingsarbete pågår med IT-teknikens hjälp finna så effektiva och enkla vägar som möjligt för att byta och
ge information om planeringar, läxor prov etc, Både i kommunen central men även i Broskolan.
Fr o m hösten 2016 kommer varje elev förfoga över en ”egen I-Pad” Just nu utprövas ett digitalt interaktivt
läromedel som heter Digilär ( http://digilar.se)
(Vildana presenterar och visar exempel på hur läromedlet fungerar)
Synpunkt /förslag 2


Utvecklingssamtalen bör ligga mitt i eller något efter mitten av terminen. Idag får jag ingen information
om hur det går för mitt barn i skolan vid utvecklingssamtalen. Jag anser att Broskolan idag inte uppfyller
Skollagens krav och intentioner där det i 10 kap 12§ står: “…Informationen vid
utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen
och kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i. “
TT liksom personalen ser många fördelar, att med att med utgångspunkt från föregående termins betyg
genomföra utvecklingssamtal och ta fram personliga utvecklingsplaner för eleverna., men naturligtvis vill och
ska skolan inte göra något som bryter mot gällande förordningar. TT kommer därför snarast ta kontakt med
Skolverk och skolinspektion.
Ytterligare önskemål frågor från föräldrarna vid genomgången av ovanstående fråga:
 Information om hur det går under terminen önskvärd… När hur ska/kan den ske ?
 Speedsamtalen vi önskar dem vi har framfört dem vid flera föräldraråd… Vi önskar dem tillbaka.
 Det finns flera fördelar att prata direkt med den lärare som undervisar.

Resten av terminen
Luciafirandet – Broskolan har under två år gästats av Lucia från årskurs 5. Detta år tveksamt om någon Lucia från
våra grannskolor har tillfälle att besöka Broskolan. Om inte, så inleds måndagsmorgonen den 14 dec med
samkväm klassvis och med Lussebulle.
Julavslutningen kommer att äga rum den 18 december med tre föreställningar med uppträdande av eleverna i
fritidsgårdens samlingssal och betygsutdelning i klassrummen. Bussar hem kl 12.30 (preliminärt tid).
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Gymnasieintagning och PRAO årskurs 8
Marie Lengdell berättade om att information till årskurs 9 om gymnasieskolan är i full gång. I år har tre av
studievägledarna i UBG gemensamt besökt Broskolan och genomfört vägledningssamtal med samtliga elever.
TT informerade om att PRAO kommer att äga rum under två veckor årskurs 8 i slutet av våren, samt påminde
om det svåra i att få fram PRAO-platser och vädjade till föräldrarnas hatt möjlighet bidra med platser eller tips
om lämpliga sådana.

Information från skolrådet
Linda Fidjeland som deltagit som representant för Broskolans föräldraråd i kommunens skolråd under ledning av
förvaltningschefen rapporterade därifrån bl a om förvaltningsledningen hade berättat om att man avser start
upp ett skolutvecklingsprogram för kommunens skolor. Men att flera av föräldrarna framfört att innan nya
projekt startas komma tillrätta med nuvarande brister.
Svårigheter finns att hålla skolrådet på rätt övergripande nivå då deltagarna gärna önskar tala om sin skolas
specifika problem.

Nästa föräldraråd
Tisdag 9 februari kl 18.00

