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Programmering i undervisningen– med

IT som en del i processen
Annvi Adolfsson gav en exposé över en utbildning i programmering av robotar, som lärarna avser att
föra in i undervisningen - i första hand teknik - från och med höstterminen 2016. Programmering
kommer även ingå i flera ämnen t ex matematik. Skolverket som i september 2015 fick regeringens
uppdrag att föra in programmering i undervisningen föreslår ( mars 206) att det införs som
förstärkning i digital kompetens i flera ämnen företrädesvis teknik och matematik.

Gymnasievalet
Marie Lengdell informerade om att preliminära antagningen visas den 14:e april på eftermiddagen.
Omval eller för de som ännu ej gjort gymnasieval finns möjlighet till mellan den 21:a april till den 16:e maj.
Många gymnasieskolor har öppet hus under våren. Vår studie-och yrkesvalslärare, Claes Svensson, kommer
att finns till hjälp vid eventuella omval.

Betygsnittet går upp något till sommaren värt att komma ihåg.
Gymnasieintagningen rekommenderar Marie alla att logga in på, där finns mängder med
information. Sthlms län + Håbo ett otroligt utbud med val.
De bilagor som vissa elever har för speciella behov, ligger i en databas för att laddas ner av den
skola där man tas in.
Betyget är för att komma in – kunskapen är för att vara kvar.
Kunskapsinhämtandet sker i mycket snabbare takt än i grundskolan. Kan bli en överraskning och
svårigheter för många elever.

ÖPPET HUS 28 april
Gemensam information för åk 5 och 6 föräldrar.
Ämnena presenteras vid olika stationer. Inbjudan per brev till föräldrar nuvarande åk 5 och 6.
Övriga årskurser i skolan informeras via veckobrev och Broskolans hemsida.

IT – Skolportalen
TT informerade om att förvaltningen just nu är i färd med att upphandla ett skolportalsystem för
att underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare, elever och lärare.
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Implementeringen ska vara klar hösten 2017. Alla skolor ska omfattas av det nya systemet

Frågor 





Hur påverkas Broskolan av sammanslagningen med Tjustaskolan
o TT informerade om att hon inträder som rektor vid halvårsskiftet. Nuvarande rektor tar fram
organisation för Tjustaskolan nästa läsår i samråd med henne. Samordningen ger positiva effekter i
första hand på den administrativa och tekniska sidan.
Reflektioner från ändringarna som gjordes i 8-an vid årsskiftet
o Förändringen till fyra undervisningsgrupper i årskursen istället för tre i flera ämnen föranleddes av
ökat elevantal. En del elevbyten har gjorts från de ursprungliga. Svårigheten att bemanna alla
grupper med behöriga lärare i NO, har lösts genom renodlad ämnes undervisning. Övervägande
positiv respons från elever och lärare.

Vad har Broskolan för mobilpolicy?
o Diskussion med utgångspunkt ifrån brev som läraren Dan Carlsson sänt ut till föräldrarna
sin mentorsklass.
JJ redovisade att den övergripande regel som gäller för all undervisning i grundskolan och
även i Broskolan är att
 läraren ansvarar för lektionen och det är läraren som avgör om hur och när mobiler
ska användas eller inte användas.
 Använder elever mobiler så att undervisningen försvåras, då stör den utbildningen och
kan omhändertas. (Skolverket juridisk vägledning december 2014).
I den påföljande diskussionen togs flera av de svårigheter upp som uppstått i och med att de
flesta av eleverna idag äger och har tillgång till mobil/ smartphones. bl a mobil-spelberoende nätmobbing . Diskuterades också olika metoder att komma tillrätta med missbruk och otillåten
och störande användning .
Flera av föräldrarna förde fram att det i skolans ordningsregler bör vara inskrivet mobilförbud
på lektionerna.
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