Anteckningar från föräldrarådsmöte 151116


Rapporter från lärare i de olika årskurserna

Förskoleklass och fritids
Jobbar b la med social träning och uppåt puffar
Åk 1-3
Jobbar b la med mycket bokstäver. Det arbetas även mycket med Ipad. De har har även
någonting som heter Grej of the day som är mycket omtyckt i klasserna.
Åk 4-6
Åk 4 har kommit tillrätta i klassrummen efter flytt. Åk 5 har ett studiebesök inplanerat på
Atlas Copco och åk 6 har börjat med nationellaprov i matte.


Frågor från Föräldrarådsrepresentanter

Är en cykelparkering på skolgården inplanerad när den blir klar?
Ja.
Tvål i duschen efter gympan?
Ja tvål får tas med men inte schampo då det tar för långt tid.
Långa dagar på Mariaskolan om man jämför med andra skolor i Fagersta?
Beror på att vi styrs av skolskjutsar, barnen slutar tidigt på fredagar.
Det finns en oro bland föräldrar över att det är många lärare som slutar?
Det finns flera olika anledningar till att lärare slutar ex. resor, annan inriktning på arbetet
m.m. I dagsläget är omsättningen på lärare överlag stor och konkurrensen ökar.
Frågor runt infomentor.
Infomentor har uppgraderats till Nya infomentor vilket de haft stora tekniska problem med.
Skriftliga omdömen ligger en gång per läsår och Mariaskolan har haft enbart muntliga
utvecklingssamtal på hösten. Vi kommer att ha en genomgång om ca 2 veckor och räknar med
att allt ska komma igång efter jul, har man funderingar kring detta får man kontakta läraren.
Även en diskussion om löss togs upp, får man inte bukt med lössen kontakta läkare.



Lucia

Lucian i år hålls av åk 2 och 5 och några elever i åk 6. Det hålls i gympahallen i 2 sittningar.
Tider läggs ut på infomentor.

Den traditionella skolfesten hålls den 16 December i samband med skolfesten kommer även
loppis och fika försäljning hållas till förmån av människor på flykt. Festen kommer hållas i
två sittningar en för lågstadiet och en för mellanstadiet. Mer info kommer senare.


Vad händer på nätet?

Enligt undersökningar har inte e-mobbningar ökat, men de ses över på ett annat sätt idag och
även lagar har kommit till hur de ska hanteras. I åk 3-6 på Mariaskolan har ca:25% av
eleverna fått en kränkning på internet som de blivit ledsna av.
Alla har ett ansvar när det gäller detta såväl som förälder, skola och elever.
Mer om detta finns att läsa på:
www.ur.se
www.umo.se
http://friends.se/wp-content/uploads/2015/03/Natrapporten-final-webb.pdf
https://www.acast.com/ungpanatet

Man kan även söka på en Elsa Dunkel
På desa sidor finns det mer information och tips om hur man hanterar detta.
Teresia Bergman / Lena Jansson

