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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Lotta Engzell från Trygghetsgruppen redovisade sammanställningen av vårterminens elevenkät, Eleverna har bl a.
svarat att de trivs på Bergaskolan. De flesta tycker att det är bra ute på rasterna de som inte gillar rasterna tycker
det är tråkigt att klä på sig eller de gillar inte att gå ut när det regnar. Det har även framkommit att eleverna
upplever att ljudnivån är hög i matsalen. Det här är saker som klasslärarna får återkoppla till eleverna och de får
tillsammans diskutera hur man kan göra för att det ska bli bättre.
Vi har sett en stor förbättring när det gäller det sociala samspelet på fotbollplanen. Reglerna är tydliga för alla, tiden
på fotbollsplanen är uppdelad enligt schema.
Likabehandlingsplanen som bifogades i kallelsens till dagens möte delades ut för genomläsning. Inga synpunkter
som bidrar till justring av denna framfördes av föräldrarepresentanterna
Fråga från föräldrarepresentant var om Bergaskolan kommer att bli en F-6 skola. Rektor svarade att det finns ett
beslut i nämnden att Bergaskolan kan bli en F-6 skola om behov uppstår och det kan organiseras.
Rektor Carina informerar om att tjänstefördelningen till Ht-14. Vissa förändringar kommer att genomföras.
Personal, föräldrar och elever som berörs av förändringarna informeras måndagen den 26/5
Alla lärare på Bergaskolan har lärarexamen utom lärare i slöjd. Från och med ht- 14 kommer Bergaskolan arbeta
med ett ämneslärarsystem d.v.s. lärarna undervisar i de ämnen de har behörighet i. Det innebär för eleverna att de
precis som nu har en klassansvarig lärare men för att uppnå kravet på ämnesbehörighet så kan en annan lärare
undervisa eleverna i enskilt ämne.
Rektor Carina informera om TIM (tidig intensiv matematik) Det liknar arbetet som man kan arbeta med i ämnet
svenska ” en kvart om dagen”. Några lärare från Bergaskolan kommer att göra ett studiebesök i Upplands-Väsby
på Rundbyskolan där man arbetat med TIM och sett goda resultat.
Förslag från en föräldrasamrådsrepresentant att skolan gärna får uppmana till extraläsning
Under sommarlovet så att eleverna inte tappar sina kunskaper i läsning.
Rektor Carina redovisar kommunenkäten gällande åk 3 och åk 5. Elever och föräldrar har svarat på enkäten men
endast 23 % av föräldrarna har svarat underlaget kan då inte användas. Enligt enkäten upplever eleverna att de
har inflytande över sin undervisning, att de har större möjlighet att välja olika arbetssätt, nästan 100 % av eleverna
upplever att de vet vad som förväntas att de ska kunna, de vet vilka mål de ska uppnå. Dessa resultat är en
förbättring mot tidigare års resultat. Förbättringsområden är att allt fler elever inte har samma lust som tidigare att
lära sig mera .Detta är en tendens i kommunen totalt. Pojkar upplever att de inte får samma hjälp och stöd som
flickor.
Övriga frågor, ingen av mötets föräldrarepresentanter har inför mötet mottagit frågor från sina förälder i respektive
klasser. Ett önskemål från föräldrasamrådet är att föräldrasamrådsrepresentanternas mailadress står längst ner på
informationsbreven som går ut till föräldrar.
Rektor informerar om vad som är på gång: Ombyggnation av parkeringen, upprustning av skolans utemiljö, nya
uteleksaker, kinagunga, ny rutschkana.
Fråga från föräldrasamrådsrepresentant angående föräldrars engagemang, Många saknar engagemanget från
övriga föräldrar. Det ser olika ut i olika klasser, några har klassföräldrar som är med och ordnar aktiviteter.
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