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Lärande
Östad enhet

Öppet enhetsråd 2012-11-26:
Närvarande:
Vå-havare:

Camilla Ehrencrona

Personalrepresentanter:

Cecilia Terner
Johanna Åsberg
Lena Antonsson

• Hemsidan visades. Gå in på www.lerum.se/ostad, så kommer du direkt till
skolans hemsida, gör likadant med förskolorna: /bjornen, /bjorkyddan och
till dagbarnvårdarnas hemsida kommer via www.lerum.se, invånare,
utbildning och barnomsorg, förskola och barnomsorg,dagbarnvårdare i
familjedaghem och till sist Sjöviks dagbarnvårdare.
• Hur vill ni vårdnadshavare få veckobrev och dylikt, på mail eller
hemsidan? På sikt kommer allt mer info att läggas ut på hemsidan,
eleverna kommer att visa upp sin skola på hemsidan, vilken information
vill n i som v-havare se på hemsidan? Återkoppla gärna till ert barns
pedagog.
• Likabehandlingsplanerna visades och Cecilia gick igenom både
förebyggande arbete och vad som sker vid incidenter. Planerna för både
skola och förskola finns nu utlagda på hemsidan. Funderingar finns från
skolan på att göra en "kortversion" i broschyrformat, då hela planen är ett
stort dokument att läsa igenom.
• Sektor lärande skall göra en lokalöversyn för Östad enhet på uppdrag av
sektorscheferna. Den grundar sig på tillgängligheten för fritidsgården som
inte är tillfredsställande. Rapporten skall redovisas senast 31/1-13.
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• Skolan har gjort en översyn av riktlinjerna vid elevfrånvaro. Ett förslag
presenterades. Om en elev inte är frånvaroanmäld och inta kommer till
skolan ringer någon från arbetslaget upp hemmet/vårdandshavaren/eleven
dirket inom 30 minuter. Den fråga som kom upp var: "Vad gör vi om vi
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ringer och inte får något svar? Hur går vi vidare?" Rent ansvarsmässigt är
vi då skyldiga att kontakta polisen. Hur ser ni som v-havare på det?
Återkoppla gärna till ert barns pedagog eller till rektor.
-

Till dagens möte kom endast en förälder. Är det bättre att ha
klassrepresentanter som tidigare eller finns det andra former för att öka
antalet deltagare och därmed möjlighet till föräldradialog och
inflytande? Återkoppla gärna till erta barns pedagog eller lärare.
Vid pennan: Johanna och Lena

