Enhetsråd 2014-11-26
Närvarande:
Ragnhild Bergström 2A
Ulrika Appelgren F-1 grön
Maria Wallin Antonsson 3A
Linda Nilsson F-1grön
Mattias Landgren F-1gul
Kerstin Larsson 4b
Claudia 7b
Anders Svenninghed 7b
Rickard Lindström 3B
Johanna Rahm, pedagog 2A
Anna Brandén, rektor
David Johansson, rektor

1. Föregående protokoll
Anna och David går igenom föregående protokoll.
Skolgården Det kommer att bli en uppfräschning av skolgården, bla
skolträdgårdarna, staketet, det finns förslag på bandyplan, freesbeegolf,
fler pingisbord ute mm. Förslagen är inskickade till kommunen. Vi väntar
på återkoppling. En förälder lyfter bristen på cykelställ.
Systematiska kvalitetsarbetet Skolans kvalitetsrapport är inskickad till
kommunen. Den kommer att presenteras på hemsidan.
Miljön i matsalen Sedan v 46 har en klass börjat äta i gamla fransksalen i
anslutning till foajén. Det finns önskemål från skolans håll om att byta
golv i samlingssalen, vi arbetar vidare med detta.
Inköp En inköpsplan är gjord. Vi investerar efter den. Ny bandsåg inköpt.
Lås finns på alla maskiner i träslöjdssalen.
Profilklasser Skolan har haft möte med Kulturskolan och har diskuterat
hur ett samarbete skulle kunna se ut. Vi önskar att det kan finnas ett
alternativ under vårterminen.

2. Skolans arbete med Stenkulananda
Anna och David har hört sig för på skolan hur lärarna upplever
Stenkulanandan. Lärarnas känsla för Stenkulan;


Stark gemenskap i lärargruppen, känner stöd i varandra.



Stark känsla av att vilja utvecklas, läser litteratur, testar nya idéer i
praktiken och diskuterar med varandra, dvs kollegialt lärande.



Ödmjukhet och trygghet, vi har styrkor och svårigheter, men delar
gärna med oss.



Trivsel

Rektorernas arbete med att skapa en Stenkulananda
Verksamhet, samverkan skola-hem, vi har en dialog. Meningsfullt lärande,
hanterbart, begripligt, så ska verksamheten vara för eleverna. Eleverna ska
tänka tillbaka på skolan med värme. Vi vill att de ska känna engagemang,
gemenskap och tilltro till sitt lärande.
Personal, det finns en hög förväntan på personalen. Lärarnas uppdrag ska
vara meningsfullt, hanterbart och begripligt. Stenkulan ska ha och har i
hög grad behörig och utbildad personal.
Ekonomi, strävan är att medlen ska användas innevarande år dvs att
resultatet blir +/- 0, vissa år kan man gå back, men vissa går man plus. Just
nu ligger vi lite plus. Vi har inget sparkrav. Elevpengen är samma i hela
Lerum, men vissa områden har särskilda socioekonomiska medel.
Stenkulan är ett av dessa områden.

3. Kvalitetsarbete
Stenkulan har arbetat med Bedömning för lärande (formativ bedömning)
under nästan två år. Rektorerna visar en powerpoint och berättar om vad
detta innebär i undervisningen.
Unikum, föräldrarna lyfter att Unikum är svårt att hitta i.
Vi pratar mycket om läxor. Känslan är att det är få läxor. Det lyfts både för
och nackdelar. Föräldrarna förväntar sig att lärarna ser individen och
utmanar där det är.
Blogg, detta är ett ställe där man kan se vilket arbete och lärande som sker
i skolan och det är också ett ställe där man kan utmana vidare och träna
mer hemma. På många av klassernas bloggar finns tex länkar till bra och
lärande spel.

4. Trivsel- och ordningsregler
Ordningsregeln kring snöbollskastning på fotbollsplanen för åk 4-9
diskuteras. Förslag finns att förbjuda snöbollskastning helt. Föräldrarna är
positiva till denna förändring.
5. Enhetsrådets arbete våren 2015
Skolans önskan är att föräldrarepresentanterna upplever arbetet
meningsfullt. Vad har föräldrarna för förväntningar, vilka frågor känns
angelägna?


Återkoppla snabbt i punkter, tex så som skedde med Profilen



Hur arbetar vi med att eleverna känner respekt för läraren?
Ledarskap. Hur rustas lärare?



Skolans värdegrundsarbete. Mobbning.



Trivselenkätresultat för personal (medarbetarenkät). Det känns som
det är stor omsättning på personal.

6. Övriga frågor
Datorer Hur ser rutinerna ut för en till en datorerna? Om en dator går
sönder kontaktar man i första hand mentor. Varje arbetslag har en
datoransvarig. Just nu upplevs det som att många datorer börjar haverera
och många har fått virus. David hör sig för hur det ser ut på andra skolor.
Information vid skolstart Vi bör se över så att alla klasser får samma
heltäckande välkomstinformation.
Skola 24 Vem lägger in mailadresser? Systemet fungerar inte fullt ut

