
 

 

Minnesanteckningar Enhetsråd/ skolråd 6/12 2018 

Dagordning Enhets- och Föräldraråd  
Årstaskolan Årstaviken 6 december 2018 
 

1. Enheterna informerar:  
 

• Förälder i sjuan uttrycker att det varit både roligt och tufft för sitt barn att börja 
högstadiet.  

• För åttorna rullar det på, men det finns vissa tekniska bitar (tex. kalender) som 
behöver ordnas upp.  

• Stundande gymnasieval för årskurs nio. Ingen klassrepresentant i årskurs nio var 
närvarande.  

 
2. Skolan informerar 

 
• Nya paviljonger. De förväntas vara klara i början av juni 2019.  

 
3. Föregående protokoll – uppföljning 

 
• Duschdraperierna i Enskedehallen är på plats. Det var strul om vilka 

vaktmästare som skulle utföra arbetet som gjorde att det drog ut på tiden. 
• Frukt till Pulsen finns nu på försök. Skolan kommer att utvärdera och 

kostnadsberäkna utefter verkliga kostnader innan beslut för framtiden tas. 
• Prao. Skolan är behjälplig för de som inte kan eller vill ordna sin prao själva. 

Skolan väntar dock på tydligare direktiv från huvudman (Stockholms stad) på 
hur den ska utföras i framtiden. 
 

4. Inkomna frågor 
 

• Inga frågor kom in i förväg. Se den nya arbetsgången.   
 

5. Övriga frågor 
 

• Två incidenter har nyligen skett i årskurs 8. Skolans socialpedagog Osman, 
Årstavikens Trygghetsgrupp samt mentorer jobbar aktivt med detta.  

• Årstaviken har två föreläsare inplanerade till vårterminen. David Berjlund 
(pratar om normer och HBTQ) och Viktor Banke (advokat som bla. pratar om 
samtyckeslagen). 

• Åk 7 föräldrar nämnde att Ning Rung skulle komma till nya åk 7. Vi på 
Årstaviken har inte hört något. Porrfilter på skolan togs upp. Vilka filter 
har/kan skolan ha på sina Ipads? 

• Det är stökigt i vissa klasser och i korridoren. Lärare och mentorer arbetar 
aktivt. Förälder nämner att stökiga elevers beteende och konsekvenser 
drabbar alla. 



 

 

• I årskurs 8 finns det ett tjejgäng som inte beter sig väl mot andra (mentorer 
och socialpedagoger jobbar vidare med detta).  

• Föräldrar i årskurs 8 påpekade att deras barn upplever att pojkar pekas ut och 
får tillsägelser i större grad än tjejer. 

• Föräldrar önskar mer information om sina barns utveckling i skolan. F-
varningar kom som en överraskning. Den allmänna informationen hem 
efterlyses i större utsträckning.  

• Kalendrarna fungerar fortfarande inte helt klockrent än. Några föräldrar 
upplever att det är svårt att komma åt information på bloggen samt att 
informationen inte är tillräcklig. 

• En fråga om det finns ett inarbetat arbetssätt kring betyg och bedömning 
samt hur skolan samtalar om detta. I nuläget finns ingen tydlig rutin för 
arbetet kring bedömning. Det är upp till ämneslärarna att samtala i 
ämneslagen samt sambedöma i den mån det är möjligt.  
 

 
6. Arbetsgång 

• Enhetsledarna lägger ut påminnelse på klassbloggarna ca. 2 veckor innan 
rådet. Där står mejladressen till klassrepresentanterna.  

• Senast söndag innan mötesdagen (som alltid är en torsdag) mejlar 
klassrepresentanten sina inkomna frågor till respektive enhetsledarna. 

• När protokollen publiceras på hemsidan läggs det ut i klassbloggarna att ett 
nytt protokoll finns tillgängligt. 

 


