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Lärande
Östad enhet

Enhetsråd 2014-10-08:
Närvarande på mötet var:
Johanna Åsberg

f-klass, åk 4,

Rebecca Kedborn

åk 2 och 4

Peter Lampret

åk 3

Katrin Svensson

åk 5

Jenny Engdahl

dbv, f-klass

Andreas Pettersson

f-klass

Pernilla Broman

åk 1

Monitha Hellström

personal, skola

Eivor Karlsson

personal förskola

Lena Antonsson

rektor/förskolechef

Nästa möte: onsdag 14/1 2015 kl 18.00-19.30 i skolmatsalen.


Syfte med enhetsråd: ”Skolan och vårdnadshavarnas
gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och
lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas
vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans
innehåll och samverkan. Förskolans arbetslag ska beakta
föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande
av verksamheten.
Ovanstående text är hämtat ur skollagen 4 kap §12.
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Lerums kommun har arbetat fram den modell vi arbetar med nu,
dvs enhetsråd, ett samverkansråd för hela enheten med
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representanter. Även arbetsenhetsråd nämns som steget före, dvs
arbetslagsvis eller klassvis där man tar med sig frågor till
enhetsrådet. Varje enhet arbetar på olika sätt idag, man får hitta en
modell som fungerar på respektive enhet. Vi har diskuterat frågan
flera ggr på våra enhetsråd och har kommit fram till att arbeta efter
denna modell tills vidare.


Vilka frågor vill ni arbeta med?
Frågan om hur vi arbetar med nätmobbing lyftes, se nedan.



Läget på enheten:

-

Läsåret har kommit igång bra i alla grupper.
På skolan finns det nu 109 elever och ca 90 barn i förskolan.
Barnantalet är ojämnt fördelat mellan årskurserna så vi måste vara flexibla
i gruppindelningarna.
23 barn börjar förskoleklass till hösten.



Vad är på gång? Nästan alla lärare går varje fredag en fortbildning i
Matematiklyftet, arrangerad av Skolverket. Nästa alla skolor i Lerum gör
detta. Vi arbetar tillsammans med Knappekullaskolan i en nätverksgrupp
tillsammans med en handledare. Syftet är att utveckla
undervisningsmetoder och arbetssätt i matematikundervisningen för att nå
ökad måluppfyllelse i elevernas resultat.



Förebyggande åtgärder i likabehandlingsplanen. Vilka åtgärder tycker ni
är viktiga i våra verksamheter?
Nätmobbning - Finns det någon plan mot nätmobbning? Det finns ingen
plan just för nätmobbing, men alla former av kränkande behandling ingår i
vår likabehandlingsplan. Flera föräldrar varnar för forumet Secret som är
anonymt. Vi arbetar just nu med en översyn av vår likabehandlingsplan
och våra förebyggande åtgärder. Föräldrarepresentant efterlyser tex en
enkel checklista. Vi kommer att lyfta frågan med elevhälsopedagogerna
som hjälper oss i detta arbeta för att upprätta ett gemensamma former i
hela Gråboområdet. Går det att få hit någon som föreläser i ämnet?
Pedagogerna diskuterar frågan vidare.
En kortversion av likabehandlingsplanen visas. Enhetsrådet tycker att den
ser bra ut, den är tydlig och kortfattad. Syftet är att använda som ett
lättillgängligt informationsmaterial tex till vårdnadshavare.



Budgetläget: vår nuvarande budgetprognos för året säger att vi kommer att
ha kvar vår negativa resultatreglering på 345000 kr från förra året. Det
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innebär att vi kommer att göra ett nollresultat i år men vi har kvar vår
skuld. Vårt mål var att arbeta bort halva underskottet, dvs 170000 kr och
det kommer vi inte att nå. Framför allt skolan har för höga kostnader i
förhållande till intäkter.


Frågor från representanterna:
-

Hur arbetar ni med värdegrunden? Enhetens värdegrund vilar på
ledorden - trygghet, delaktighet och. Skolan har bland annat
trygghetsgrupper och anordnar olika aktiviteter där barnen är i sin
grupp och lär känna varandra och känner trygghet med varandra.

-

Maten: Barnen säger ofta att de är hungriga, framförallt femmorna.
Tillagningsköken går utefter livsmedelsverkets rekommendationer.
Skolan har matråd där det finns representanter från varje klass.
Vågar barnen smaka på maten? Det finns alltiden vuxen med vid
måltiden och barnen har ca 20 minuter på sig att äta. Prata med
barnen att de måste säga till om de är hungriga. Maila ut till alla
föräldrarna att de pratar med sina barn. Vi kommer att ha ett
matråd innan novemberlovet.

-

Fritidsgården – Fritidsgården är stängd under renoveringen. Det är
alltid 1-2 personal som arbetar där och öppettiderna är onsdagar
och varannan fredag och lördag 18-22.

Vid pennan,
Katrin Svensson

