Föräldraråd 180219
Helena Wahlgren, representant åk 1-3 rapporterar: ”Samverkan” arbetar med socialträning i ettan
och tvåan.
Ettan: Tema sport, samarbete med sina faddrar, de ska börja med klockan.
Tvåorna: Har jobbat med rymden som de just avslutat. Kroppen är nästa tema. De jobbar med
multiplikation & division.
Treorna: Förbereder sig för nationella prov som börjar efter sporlovet.
Utvecklingssamtalen har gått bra och uppskattats att de varit på dagtid. Barnen har varit engagerade
och lett samtalen.

Anita Bergman, Elevhälsoteamet: Elevhälsan jobbar i ett team där alla i teamet är med på möten och
lärare kommer och föredrar sina ärenden. Specialpedagogerna arbetar nu med screening av tvåorna
just nu med läsförståelse och stavning. Special pedagog, special lärare skolsköterska, rektor,
biträdande rektor och kurator ingår i elevhälsoteamet. I det utökade elevhälsoteamet ingår
skolläkare och skolpsykolog. De träffas en gång i månaden. Extraanpassning sätts in när man ser att
ett barn riskerar att inte uppnå sina kunskapskraven.

Lena Jansson, redovisar från åk 4-6: Fyrorna: Jobbar med programmering. Samarbete med
fadderbarn om sport, OS.
Femman avslutar nu med rymden nytt arbete i NTA ”frö till frö”. Vasatiden avslutat. Efter detta
börjar de med Europa.

Sexan är klara med svenska nationella proven som visat goda resultat. Matematikens nationella prov
börjar efter Påsklovet. Just nu v 8, har de relationsvecka.
Information:
Tre klasser i fsk-klass till hösten. Utbyggnad stoppad för att inga nyinvesteringar ska göras i
kommunen. Nu blir det modul i stället som kommer stå i tre år. Lekplatser kommer flyttas. Två
klassrum & grupprum samt toaletter i modulen.

Skolavslutningen kommer att vara den 12 juni på sen eftermiddag från 16.15- 19.30. Skoldag fram till
lunch. Skolskjutsarna ändras.

När elever är lediga är det viktigt att föräldrarna tar ansvar för elevernas undervisning. Det är viktigt
att anvisade arbetsuppgifter görs. Det är av vikt att föräldrar hämtar arbetsuppgifter vid långvarig
sjukdom.
Se till att eleverna kommer i tid på morgonen. Eleverna ska sitta i bänkarna 8.30. Störst problem i
lågstadiet där barn blir skjutsade. Elever som kommer sent stör undervisningen.
Frågor från föräldrarådsrepresentanter:
Ettan / fyran– parkeringen och hastigheten. De flesta elever bor nära och uppmanas gå till skolan så
minskar antalet bilar.
Behöver barnen duscha efter idrotten? Ja!
2B – jobbigt i omklädningsrummet åtgärder är vidtagna. Mer personal och två omklädningsrum till
pojkarna. Måndagar ett större problem när Lindgårdsskolan har idrott på Mariaskolan. Då finns ej
tillgång till fler omklädningsrum.
4 B Specialkost- laktosfrimat speciellt problem vid pannkakor då de får laktosintoleranta
potatisplättar. De vill ha laktosfria pannkakor. Kontakt har tagits med kostservice som lovat
återkomma kring frågan. Specialkosten är ofta kallare. Bespisningspersonalen uppmanar att elever
som äter specialkost säger till dem om maten är kall. Vid kontroll dagen efter föräldrarådet var
temperaturen på maten helt ok.
6A Studieresan till Stockholm var mycket uppskattad. Eleverna fick beröm av guiderna.
1 B Hypernet funkar inte. Fritids får fel schema. Speciellt på de som har rullande schema. Detta har
kontrollerats av administratör och det upptäcktes inget fel. Kontakt med berörd förälder har tagits.
2 B Barnen upplever att det är stökigare på fritids. Fritidspersonalen får i uppdrag att prata med
berörda elever och återkoppla till föräldrarna.

Ny timplan- ändrad nu är det 1-3, 4-6, 7-9 som skolan ska fördela ut. Spåkval måste man ha i sexan.
Femmorna från hemkunskap, sexorna får hemkunskap och språk kommande läsår..
Rektor är ute i klasserna två tillfällen i veckan för att observera.
Vid tangenterna
Maria Benivi Justerat av Lena Jansson (kursiverad text är tillägg)
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