Lilla rådet 131119 år 6-9
Närvarande: Magnus Bolander, Margareta Östmalm, 10 föräldrarepresentanter.
Paviljong
Skolledningen beslutar inte om placeringen av paviljongen. Besluten fattas på
utbildningsförvaltningen. Platsen bestäms av att det stått paviljong där förut. En av tidigare
två basketplaner blir kvar. Bygglov på 5 år. Förmodligen blir den kvar upp till 10 år.
Det kommer tillfälligt att bli fler paviljonger när ventilationen ska byggas om. Detta är inte
tidsatt än, ingen projektledare finns. SISAB äger frågan.
Idrottshall
Ingen ny hall finns planerad. Idag går år 6-9 1 ggr/veckan till Västertorps hallen för
idrottslektion.
En multisportarena är planerad i Axelsberg. Kan skolan ha nytta av den?
Föräldrarna vill gärna hitta gemensamma sätt att komma till rätta med problemen.
Inget har hänt när det gäller duscharna i gymnastiksalarna. SISAB äger frågan.
Parkering
Stockholms stad äger/leasar parkeringsytan och har bestämt att det ska bli betal parkering,
detta beslut gäller samtliga av stadens skolor.
Bilfria veckor för personalen har inte diskuterats på skolan.
Pedagogik
Sponsrade läromedel är ibland bra men är inte heltäckande.
Lösbladssystem används olika mycket av olika lärare. Lärarna använder det material som
gagnar eleverna bäst. Eleverna får mappar att förvara bladen i. Föräldrarna efterlyser rutiner
för att hjälpa eleverna att hålla ordning på vilka blad de ska ha. T.ex. hur man får det man
missar om man varit sjuk och vilka häften/blad som man ska läsa på till prov och läxförhör.
Föräldrasamverkan
Diskuterades vad lilla rådet ska vara till för. Ska vi diskutera frågor av högre dignitet och
komma fram till gemensamma lösningar?
Lärarkvällar efterlystes att kunna komma åter eftersom föräldrar gärna vill träffa andra lärare
än mentorn.
Läxor
Eleverna har olika mycket läxor i olika klasser/årskurser.
Skolarbetet ska göras i skolan. Läxor ska vara repetitiva och inte innebära ny inlärning t.ex.
glosor, multiplikationstabeller.
Läxhjälp finns på skolan, men används lite av eleverna. Hur ska vi få eleverna att gå på
läxhjälpen? Skolan kommer att uppmana mentorerna att informera/påminna föräldrarna om
läxläsningstimmarna. Generell läxhjälp för hela klassen?
Hur ska vi få eleverna att inte ha så bråttom hem från skolan?
Utvecklingssamtal
Ska göras utan skriftliga omdömen i åk 6-9. Detta är ett riksdagsbeslut för att minska lärarnas
administrativa belastning. Eleven förbereder sitt samtal genom att inhämta information från
alla lärare. Samtalet ska vara framåtsyftande. Föräldrarna vill ha information om hur det går

för eleverna. Kan man skicka hem utförda uppgifter/prov som ska signeras så föräldrarna får
större insikt i skolarbetet? Skolan provar olika varianter för underlag för samtalen.
Kvarglömda kläder finns sorterade i exp. korridoren.
IT
Skolan köper inte in fler datorer utan satsar på Ipads för att komma runt problemen med bl.a.
inloggning. Ett antal Ipads finns redan i klasser och i ämnena.
Gemensamma plattformar för bloggar m.m. efterlyses. 7-ans bloggar är bra.
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