Skolenhetsråd 2015-05-21
Närvarande:
Personal skolan

Fsk
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6

Johan Eriksson
Jenny Burman
Monika Nyberg
Anna-Lena L
ingen närvarade
Carina Gustafsson
Kicki Lange, Sofie Pexer
ingen närvarande
Maria Svanberg
Camilla Säll

1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande
Anna- Lena L väljs till ordförande för mötet

3.

Val av mötessekreterare
Maria Svanberg väljs till sekreterare för mötet

4.

Val av två justerare
Camilla Säll och Kicki Lange väljs till justerare för mötet.

5.

Dagordningen godkändes

6.

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna med nedanstående
kommentarer.
● Skolbroschyr- skolan har fått bra hjälp och respons i arbetet med skolbroschyren.
● Belysning på parkeringen- Inga svar från tekniska kring detta ännu

7.

Information från skolan
Nya datorer
Mandaskolan är en del i en försöksverksamhet med dessa datorer. Det är viktigt att få
respons och frågor i dialog med föräldrar. En utvärdering av datorerna kommer att göras
eftersom att Manda är pilot. Skolan planerar eventuellt föreläsningar för föräldrar kring
användande av datorer och internet.
Mobiltelefoner
Skolan uppmanar alla att mobiltelefonerna ska vara avstängda i klassrummet.
Organisation

Mandaskolan fortsätter sitt arbete med två pedagoger i klassrummet hela tiden.
Just nu ser man över organisation för fritids. Ett fritids organiserat i stationer är ett förslag.
Skolan vill arbeta med att få så många pedagoger per barn som möjligt. Man hämtar input
och inspiration till detta bland annat via ett besök till Årstad och även via studiebesök i
Luleå.
Nationella prov
Från och med nästa finns möjlighet till muntliga nationella prov.
8,

Info från pedagogerna
FSK
Jobbar med ljud. Arbete pågår också för at ta emot de nya eleverna på ett bra sätt.
Åk 1
Arbete med läsning och läsförståelse samt att skriva.
Åk2
Arbetar just nu med världen, kartan och väderstreck. Även här jobbar man med läsförståelse.
Problemlösning enskilt och i grupp ligger också högt på agendan.
Åk3
De nationella proven tar upp en hel del tid. Men förutom detta är läsförståelse och
grupparbeten kring forntiden något man jobbar med just nu.
Åk 4-6
6:orna är snart klara med nationella proven.
5:orna har börjat Riddarskolan tillsammans med Bergnäskyrkan och skriver brev till
Barcelona på engelskan.
Man gläds åt att ha fått sina datorer (Chromebooks) och jobbar med att skriva sagor och
använder här datorerna. Mellanstadiet arbetar även med lag och rätt.
9. Aktuella frågor från klassföräldrar
● Torkskåpen fungerar inte som de ska. Detta är inskrivet i skyddsrond för åtgärd.
● Halka på skolgården. Rektor har möte om fastigheten v17 och tar upp detta.
● Toaletterna på skolan är smutsiga. Toaletterna städas varje dag men skyddsombud
tar upp detta. Denna fråga är även viktig att ta upp hemma och elevrådets
rekommendation kan ju vara lämplig att använda ”Man lämnar toan som man själv
vill hitta den.”
● Det är grusigt i hallarna. Frågan tas upp på elevrådet.
● Trafiksituationen. Uppmaningen går till alla föräldrar som faktiskt är de som kör bil
till skolan att agera på ett trafiksäkert sätt.
● Ventilationen ifrågasätts. En inspektion samt skyddsrond är genomförda. Även en
OVK (Obligatorisk ventilationsbesiktning) är genomförd utan anmärkning.
● Den stora snöhögen på skolgården befaras vålla problem med stora pölar när snön
smälter. Tekniska äger frågan och är vidtalade.

●

●

Edwise- önskemål har kommit att kunna få meddelanden om uppdateringar i Edwise.
Skolan har tagit upp detta men uppmanar även föräldrar att kontakta IT Support
Luleå kommun om detta önskemål.
Fotbollsplanen –önskemål har kommit om att få gå upp till Bergvallen och spela
fotboll. Pedagogerna kollar om det är möjligt att genomföra

10. Övriga frågor
Skolfotografering
Tords fotografering bokas redan nu för fotografering i mitten av september- helst en tisdag.
15 september är förslaget.
Scen på skolgården
Skolan gör en skiss med önskemål om hur en scen ska se ut. Gå ut till föräldrar och kolla om
någon kan sponsra med virke, några föräldrar kanske kan komma och bygga. Utskick till
föräldrarådet.
11. Mötet avslutas

