Minnesanteckningar
Enhetsråd och skolråd Årstaskolan Årstaviken 17/5-18
•

Sista veckorna på terminen – Eleverna upplever att det är många prov. Riktlinjen är max
två prov per vecka. Skolan säkerställer att alla lärare har kolla på rutinerna och
provschemat till nästa termin.

•

Blogguppdatering saknas i några ämnen, tex moderna språk.

•

Duschar – Många elever duschar inte efter idrotten. Skolans administrativa chef har
diskuterat eventuella lösningar. Duschdraperier är inte en hållbar lösning. Avskärmande
väggar mellan duscharna önskas av föräldrarådet.

•

Nötallergi – Flera elever är nötallergiker på skolan. Trots skyltar och påminnelser så tar
elever in godis mm med nötter i. Detta måste uppmärksammas och påminnas ännu mer
på alla fronter i skolan.

•

Elever upplever att det är mycket skräp och godispapper i korridoren och på skolgården.
Papperskorgar finns i alla korridorer.

•

Håll Sverige rent – kampanj för att uppmärksamma nedskräpningen konsekvenser.

•

Ett cykelställ önskas och har diskuterats på elevrådet. Skolans administrativa chef har
meddelat att skolan inväntar besked på detta. Det finns en möjlig yta ut mot cykelvägen
mot Årsta. Marken måste förberedas och jämnas ut för att ett cykelställ ska kunna sättas
upp.

•

Dörren till omklädningsrummet på idrotten går inte att låsa. Eleverna tar med sina kläder i
sina ryggsäckar. Kolla vidare och höra med idrottslärarna. Idrottshallen är allmän plats
och det är stor rörelse av människor i hallen.

•

Nattvandring – Har varit ett föräldrainitiativ. Vårdnadshavare uppmanas att kolla in
Facebook-gruppen Nattvandring Årsta.

•

En fråga om Årstaviken någonsin kommer att flytta tillbaka till Årsta torg. Planen är att
skolan kommer att flytta tillbaka till Årsta torg men att det kommer att dröja några år.

•

Skolavslutningen – Föräldrarådet är angelägna om att behålla traditioner.
Föräldrar till elever i åk9 önskar komma på skolavslutningen men det är en fråga om
plats. Det är begränsat utrymme i Årstavikens matsal. Föräldrarådet undrar om det finns
möjligheter att lösa det på något alternativt sätt.

•

Matsalen – eleverna önskar hänga av sig ytterjackan. Ett nej från ledningen – Det
stoppar flödet in och ut från matsalen.

•

Temaveckan – Föräldrarådet undrar hur det har följts upp. Det är delvis fortfarande en
hård jargong i korridorerna. Eleverna skämtar om opassande ämnen. Skolan har
uppmärksammat elevgrupper och situationer som det arbetas aktivt med. Varje situation
hanteras och biträdande rektor och socialpedagogen har ett nära arbete med polisen,
fältarbetare och aktörer i närområdet.

•

Trasiga Ipads hur ser rutinen ut? Rutinen är att eleverna lämnar till mentorn som i sin tur
lämnar över till biträdande rektor som gör en bedömning. Detta skickas sedan vidare till
vaktmästeriet och därefter på lagning. Det tar i regel i alla fall två veckor innan Ipaden är

tillbaka. Det framkommer att många elever är helt vårdslösa i sin hantering av Ipadsen –
De senaste två veckorna har ca 15 Ipads behövs lagas pga av krossade skärmar. Detta
kostar otroligt mycket för skolan! Hårdare tag och rutiner kommer att tas till nästa läsår.
Några få laptops finns på skolan att låna.

