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Rektor Carina hälsar alla välkomna
Presentation av alla närvarande
Övrig fråga. Förälder frågar om det finns möjlighet till enskild fotografering av elever i samband med skolfotograferingen? Kan skolan
ordna lokal? Kan föräldrar få ansvara för logistiken? Rose-Marie bitr. rektor kontaktar fotografen och frågar om det är möjligt. Rektor
förtydligar att skolan ser till att gruppfoto tas på alla klasser och att en skolkatalog trycks. Föräldrar blir erbjudna att beställa katalogen.
Uppföljning av föregående protokoll. Rektor informerar om att duscharna har varit åtgärdade och att de har fungerat men senast idag
(den 17/3) påtalade idrottsläraren att det tar alltför lång tid innan duscharna blir varma så det är felanmält på nytt av rektor
Rektor informerar om vilken typ av frågor som ska lyftas i föräldrasamrådet och att föräldrasamrådets medlemmar är representanter
för alla föräldrar i skolan. Alla frågor som rör den dagliga verksamheten bör tas direkt med berörd personal.
Likabehandlingsplanen delades ut för genomläsning. En förälder frågar i vilken utsträckning det förekommer utredningar angående
mobbning, rektor uppskattar att det är ca 10 ärenden per år. Rektor förtydligar att vid alla inkommande anmälningar gjorda av elever,
personal eller föräldrar då elever upplever sig illa behandlade startar det en utredning och går i vissa fall vidare till Trygghetsgruppen.
Synpunkter från föräldrar angående Likabehandlingsplanen diskuterades och samlades in av rektor.
Rektor informerar om Lärplattformen, ett nytt kommunikationsmedel mellan skolan och föräldrar. Alla föräldrar kommer att få en
personlig inloggning av klassläraren under utvecklingssamtalen v.12-13 . Föräldrar kom med önskemål om ytterligare funktioner på
Lärplattformen: prenumeration, gruppdiskussion/forum klasslistor, lovblanketter. Förslagen kommer att förmedlas till IT-ansvarig
Stefan Karlström
Rektor gav information om aktuellt på skolan. Det pågår utvecklingssamtal i alla klasser. Föräldrar framförde önskemål om att inför
kommande utvecklingssamtal få möjlighet att själv få välja tid istället för att tilldelas en tid och själv byta.
En förälder frågade vad som diskuteras på utvecklingssamtalen? om det skrivs åtgärdsprogram? Rektor svarar att det ska skrivas en
IUP, en individuell utvecklingsplan. Klassläraren har inför samtalet fyllt i en omdömesblankett som man går igenom tillsammans med
eleven och föräldrarna.
I utvecklingssamtalet pratar man om hur
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan
stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska
nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt
inom ramen för läroplanen. 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.(Skollagen kap 10 12 §)
Skolans förstelärare i matematik Ann-Sophie har initierat och planerat in mattedagar i varje arbetslag, man kommer att arbeta med
matematik både under skoltid och på fritidshemstiden.
Badria, barnskötare på Rubinen berättar att under sportlovet har eleverna gått på bio, grillat korv vid Gröna Udden, gått en
tipspromenad och haft olika aktiviteter i idrottssalen.
En förälder frågade om uthyrning av matsal och idrottsal rektor svarar att skolan ansvarar för uthyrning av matsal. Kultur och fritid
ansvarar för uthyrning av idrottsal.
Fråga från förälder om dagsläget vad gäller lärartjänster rektor informerar att just nu har skolan lärare på alla tjänster. Bergaskolan har
två förstelärartjänster.
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