Protokoll från skolrådsmöte 4/10 2016
Närvarande
Maria Holmgren (FA), Malin Helmestam (FB), Karin Ek (1A), Jenny Österberg (1B),
Liselotte Gustafsson (1B och 3B), Elin Jonsson (2A), Janna Mattsson (2A), Stina Lasu (2B),
Mona Ekeroth Holtz (3B), Karen Monie (3C), Anders Ingvarsson (5A och 3B), Susanne
Eriksson (5B), Ingrid Johansson (6 och FB), Markus Holgersson (rektor), Eva-Britt Landin
(lärare 3C)

Mötets öppnande, val av ordförande, protokollförare och justerare
Ordförande Liselotte Gustafsson och alla godkänner dagordningen.
Elin Jonsson väljs som protokollförare och Karin Ek som justerare. Vi varvar under
kommande möten så att alla får vara.
Liselotte Gustafsson fortsätter som ordförande under ett år till.

Rektor har ordet
Rektor Markus Holgersson inleder med att berätta att det har varit en bra start på året men
med lite utmaningar. Vänge skola har ett bra och stabilt lärarteam.
-

Fritids

Om ett par veckor är rekrytering av personal till fritids klar och den sista personen
börjar. Det är totalt 11 personal varav 7 nya för i år. Det har varit svårt att få tag på
fritidspedagoger men alla har fina referenser och många har erfarenhet från skola eller
förskola.
Det har varit rörigt på fritids och föräldrar och barn saknar lite engagemang från
personalen men nu när alla är på plats på börjar arbetet med att få till en bra struktur
och rutiner.

-

Resultat

Vänge skola har höga resultat i matte, svenska och engelska. T.ex. så var alla 6:or
godkända i matte. Lärarna gjorde ”Mattelyftet” under förra året och i år gör nästan
alla ”Läslyftet”.
Skolan har köpt in ny läslära med engagerande texter med mycket forskning bakom.
Vi har duktiga och ambitiösa lärare på Vänge skola, säger Markus

-

Enkät VT 2016

Alla elever har svarat och enligt enkäten verkar de allra flesta trivas bra och känner sig
trygga på skolan. De flesta vet vad som krävs för att nå sina mål i skolarbetet och
känner att de får veta hur de går för dem samt att de tycket att de får hjälp vid behov.

-

Ordningsregler

Markus visar oss Vänge skola och fritids ordningsregler och han har gjort dem lite
tydligare än tidigare och med några förändringar.

Förslag och önskemål som kom upp var:
*Föräldrainformation kring säker internetanvändning – Björklinge skola har haft detta
vid några tillfällen.
* Kurs för lärare och fritidspersonal kring mobbing t.ex. KIVA
*Skyltar för mer tydlighet, t.ex.
parkeringsförbud, personalparkering

rökförbud,

cykelförbud

på

skolgården,

Övriga frågor

-

Brickorna i matsalen. Svårt för de mindre barnen som måste gå flera gånger och
det gör att det blir mer spring i matsalen. Barnen tyckte det var bättre med brickor.
Detta är ett beslut som fattas av Therese Mårtens som är kost- och enhetschef på Kost
– och måltidsservice i Uppsala.

-

En del barn upplever att de inte får tillräckligt med lunch och inte hinner ta om
pga. av köer och att mattiden endast är 20 minuter. Kan man ha en omtagningskö?

-

Förskoleklasserna äter sist pga. de ska få äta i lugn och ro när alla andra är klara.

-

Rektor vill se över miljön i matsalen, t.ex. genom att möblera om för att få ner
ljudnivå

-

Ibland är det yoghurt och ibland är det fil till mellanmål.

-

Therese Mårtens kommer bjudas in till nästa skolrådsmöte då det finns många
frågor kring skolmaten.

-

Då det är många nya fritidspersonal så finns önskemål om att de har
namnskyltar på sig.

-

Fritids skickar ut brev till föräldrar en gång i månaden.

-

Det finns glasbitar på skolgården, gamla ligger kvar och det kommer nya.

Auktion julklappen – krävs att föräldrar engageras med att bl.a. köra dessa till
Märsta.
-

Basketkorgen vid personalparkeringen – det händer ofta att bollar kommer på
parkerade bilar. Kan den flyttas? Staket runt?
-

