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Ny paviljong 

Pontus berättade om den nya paviljongen som ska börja byggas nu snart ( vecka 47) och enligt plan 
vara klart i mars. Vi får räkna med att det kan bli lite stökigt under byggnadstiden. Vi behöver större 
utrymme då tanken är att det nästa läsår ska vara fyra sjuor och att vi senare blir fyra klasser i varje 
årskurs. 

 

Ventilation 

En justering har gjorts och filter har just bytts. Så nu är luften helt ok.  

 

Återkoppling duschdraperier 

Skolan har föreslagit flera olika lösningar för ansvariga i Enskede hallen men inget har funkat.  Det 
som bestämts är att idrottslärarna har ett duschdraperi som de ska sätta upp och sedan ta ned efter 
skoldagens slut men så har uppenbarligen inte skett. Pontus kollar upp att det blir av. 

 

Frukt till puls åk 8 

David (idrottsläraren) har tagit frågan till kökschefen som ska presentera ett kostnadsförslag som 
skolan då tar ställning till. 

 

Ljuddämpning  

Då det är trångt och vi är många här kan det ibland vara ganska hög volym i korridorer mm. Men det 
är inget som stör i det stora hela. Ljuddämpare finns i matsalen och korridoren.     

 

Teatern My Life 

Teatern som var här i tisdags var mycket uppskattad, flera elever har uttryckt sin uppskattning. 

  

Gemensam policy gruppindelning 

En förälder tog upp att en lärare låtit eleverna själva välja grupper vilket inte är så lyckat. Vi ska 
självklart se till att så inte sker, det är vi lärare som ska dela in grupperna och vi får se till att ha en 
policy om detta.    

 

Trafiken på Gullmarsplan  

Våra elever springer rakt över gatan på Gullmarsplan när det är rött vilket är mycket farligt. Vi ska 
prata med våra elever om detta. Det är också bra om föräldrarna pratar med sina barn. 



 En förälder har också påtalat för trafikkontoret att det finns elever som rör sig i trafiken men inte 
fått gehör. Skolan har också försökt men inte fått gehör. Det bästa vore att få till en fartsänkning. Det 
vore bra om flera föräldrar hörde av sig till trafikkontoret. Skolan borde också kontakta trafikkontoret 
igen. 

 

Prao- socioekonomisk snedfördelning, brist på stöd från skolan 

Niorna ska snart ut på prao och ska då ha ordnat sin plats själva. De elever vars föräldrar inte har så 
många kontakter kan ha svårare att få en plats, det vore bra om skolan kunde ställa upp och hjälpa 
till att ordna platser och det gör skolan.   

 

Kalendrar 

Var finns aktuell information så föräldrarna kan hjälpa eleverna att planera sina studier? 
Informationen på bloggen är inte alltid aktuell. Meningen är att det alltid ska finnas aktuell planering 
på bloggen. Google kalendrar ska nu också finnas för alla klasser.    

   

 

 

 


