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Birgul Kanik 3B
Hans Hallengren 1B
Ann-Jaenett Nonnen 5B
Anderas Källund 1B
Niklas Almqvist 6A
Mijana Pavlovic 3A
Katarina Hultelid 2A
Martin Strand 2A och 6B
Fredrika Torneport 2B
Jenni Zachrisson 3B
Jennie Johansson 2B
Ida Bilme 1A och 4A

Lägesrapport
Fritids




06:15-16:15 öppna dörrar på Älgen. Lämning skall ske i Älgens ingång för elever åk 2-6.
Samverkan – social träning, kompisrelationer, teater. Hur man är med varandra.
Utematte - mäter med linjaler.

Åk 1 till 3





Nästa alla klasser i lågstadiet har haft utvecklingssamtal
1:an har nytt material – Favoritmatte
2:an jobbar med NTA-lådor
3:an ska börja med ett stort skrivarbete

Åk 4



Lite repetition
Anpassar sig till ämneslärarsystemet

Åk 5




Vikingatiden
Svenska ”Rum 213”
Matte kort division

Åk 6




Tekniklåda
Träning inför muntliga Nationella prov
Assistent i 5A och 5B. Finns tillgänglig i korridoren när dörrarna låses upp 08:15

Aktuella frågor





Mobiltelefoni – ny policy efter sommaren. Ingen telefon från man går in tills man kommer
hem. Positivt från föräldrar!
Nytt centralt innehåll – programmering. Kommer finnas med från förskolan och uppåt.
Fr.o.m. hösten är Mariaskolan partnerskola till lärarhögskolan i Dalarna.
Just nu 324 elever på skolan

Frågor från föräldrarådsrepresentanter
Trafiksituationen på Knutsvägen, igen.
Uppmaning till alla föräldrar som anser att trafiken är ett problem att anmäla detta till
polisen.
Lena tar även kontakt med NVK för att se om vi kan få hit ”Glada Gubben”. Lenakontaktar
också polis med uppmaning om fler fartkontroller.

Syskonfotografering
Väldigt lång väntetid. Kan nya rutiner tas fram till nästa tillfälle?
Kanske det kan gå att förboka tid via Infomentor. Lena tar upp detta med Wenetha.

Presentation av personalen på fritids
Efterfrågan från föräldrar om någon form av presentation av personalen som jobbar på
fritids. Fritids får i uppdrag att sätta upp anslagstavlor med foton. Vikarier/praktikanter skall
bära skyltar där det framgår vad man har för funktion.
Viktigt att personal hälsar på föräldrar/de som lämnar och hämtar på fritids!

Klockorna i gymnastiksalen
…

Läxor i NOMP eller andra onlinetjänster
Är det en förutsättning att alla familjer har dator/lärplatta för att kunna göra läxor i NOMP
hemma?

Efterfrågan om fortsättning av SAPERE
Det har framförts önskemål om att fortsätta lära barnen vart maten kommer ifrån, likt
SAPERE som många barn jobbat med i förskolan.
Efter kontroll med skolbespisningen är detta ett projekt som funnits i förskolan och på vissa
förskolor lever kvar i mindre skala.

Läxdiskussion
Diskussioner om nivåerna är rimliga och hur lång tid man har på sig.
Kommentar från rektor: Läxhjälp finns att få, både låg- och mellanstadiet. Kontakta berörd
lärare vid intresse. Om det finns någon fråga/ synpunkt på läxor kontaktas i första hand

lärare i den klassen. Läxor ska endast ges i sådant som är genomgånget i undervisningen.
Skolan kan inte förvänta sig att eleverna har tillgång till datorer, Ipads m.m.

Information om byte av fritids mellan åk 1 till åk 2
Föräldrar har missat att barnen byter avdelning mellan 1:an och 2:an.
Skolan tar till sig och ser över om man kan förtydliga informationen nästa år.

Synpunkter kring att låna telefon för att fråga om att leka
Grunden är att detta skall vara uppgjort i hemmet dagen innan. Fritids tillåter inga elever att
ringa före mellis.

Varför heter det handledare
Läraren är lärare för alla elever den undervisar. Lärarna fördelar eleverna så att man har en
mindre grupp elever som den ansvarar ”mer” för, ex utvecklingssamtal, detta är en
handledares uppdrag.

Martin Strand, föräldrarådsrepresentant

Justerat Lena Jansson, rektor

