Föräldraråd 21/4-15
Närvarande:
Johan Eriksson (rektor)
Roger (fritids)
Lotta (lärare)
Göran Lundström år 1
Helena Forsgren år 1 (justerare)
Christina Åström år 6
Malin Löw-Åström år 3
David Hakenberg 6-års
# Dagordningen godkänns
# Genomgång av föregående protokoll
# Skolgården: Etapp 2 fortsätter när tjälen går ur marken. Etapp 2 handlar om att
installera belysning vid fotbollsplanen samt utöka/flytta lekredskap/gungor för de
yngre barnen. En uppföljning med barnen sker innan de går vidare...
#Tjänsteplaneringen är i full gång. Organisationen, elevantalet ökar och vi
kommer att utöka med ytterligare personal på Hedskolan. Vi har ca 60 elever som
börjar på Hedskolan och Mandaskolan till hösten. På Hedskolan blir det två
grupper i förskoleklass (totalt: 40 elever). Vi utökar med en personal på fritids/
förskola.
# Vi fortsätter med ipads till elever i år 4-6 på Hedskolan. Lärarna har MacBook Air.
I samarbete med LTU har vi nu en 3D-skrivare på skolan som kommer att användas
tillsammans med eleverna på bl a på tekniken. Fritids planerar att köpa in en 3Dpenna. Simon har börjat med enklare programmering med de äldre eleverna på
skolan.
# ”Mattelyftet” fortsätter men i ett lägre tempo när vi till hösten går in i ”Läslyftet”.
Det handlar om att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.
# Edwise är vår gemensamma lärplattform i Luleå Kommun som nu i allt större
utsträckning används av föräldrar, elever och lärare på vår skola. Föräldrar tycker
väl att det fungerar, men att det är ett väldigt ’trögt system’. Det är inte särskilt
användarvänligt och många föräldrar använder det inte så som det är utformat
idag. Det får inte vara så krångligt. Det är inte heller bra att vi från skolan har olika
rutiner på skolan, vi behöver bestämma oss för ett sätt/en informationskanal. Det
blir förvirrande för föräldrar med barn i olika klasser och svårt att veta vad som
gäller. Johan ska föra fram föräldrarnas åsikter och att det finns en önskan om att
det utarbetas en app för edwise.
# Föräldrar upplever att det tidvis är väldigt mycket barn på fritids, särskilt på
storfritids. Roger berättar hur vi organiserar och strukturerar upp dagarna så att
pedagoger kan jobba med mindre grupper åt gången och att det även utökats

med personal (Mattias har kommit upp på storfritids). Pedagogerna upplever att
det blivit mycket bättre efter det. Vi är rekordmånga elever på fritids just nu, ca:
100 st. Nu på våren börjar barnen gå hem på eftermiddagarna, så trycket blir
mindre än under vinterhalvåret.
# Roger berättar även om samverkan med Mandaskolan. De har bl a varit till
Ormberget och till Hägnan tillsammans.
# Invigning av matsalen sker när de sista restnoterade stolarna är på plats. Då ska
eleverna få vara med och önska maträtt för dagen samt komma med förslag på
vad vår ‘nya’ restaurang ska få heta...
# Lotta berättar om de nationella ämnesproven som genomförts i år 6 i svenska,
matte och engelskan. I so och no har det blivit frivilligt och rektor har beslutat att
inte göra dem på Hedskolan.
Vid de nationella proven i år 6 sambedömer Hedskolans lärare tillsammans med
Mandaskolans för att säkerställa en likvärdig bedömning. Det upplevs mycket
positivt av pedagogerna.
Lotta informerar även om processen kring bildandet av nya klasser inför år 7 och
hur eleverna får förbereda sig inför övergången till högstadiet, ett samarbete
tillsammans med kuratorerna och specialpedagogerna på Bergskolan samt lärare
från hela upptagningsområdet.
# Skolavslutning: fredag den 12/6 kl.10.00 på Hedskolan.

//Lotta Petersson

Justerare:

