Minnesanteckningar Enhetsråd/ skolråd 14/3 2019
Dagordning Enhets- och Föräldraråd
Årstaskolan Årstaviken 14 mars 2019
Närvarande:
Åk 7: Anna Lappalainen, Marie Hiller, Cilla Danielsson, Vendela Blomström, Anette Nilsson
Åk 8 : Kerstin Björnström, Pernilla Karlsson
Personal: Pontus Harrysson, Anna Samuelsson, Therese Rispling, Simon Björkström
1. Enheterna informerar:
9orna:
• Är på väg från skolan, snart på väg till gymnasiet.
• Bra föreläsningar under temaveckan; t.ex Gloria Ray Karlmark och Viktor
Banke.
• Perioden med nationella prov har precis startat.
8orna:
• Är mitt under sin prao.
• Har tidigare i februari haft besök av David Berjlund som pratat HBTQ och
normer.
• RFSU kommer i vår.
7orna:
• Har haft en givande temavecka, med utflykter uppskattade föreläsare; t.ex
Andreas Glimfors, Max Bergander
2. Skolan informerar
• Bygget av den nya paviljongen är lite försenat. Tillträde förväntas vara i början
av juni. Vecka. 13 kommer modulerna.
3. Föregående protokoll – uppföljning
• Gällande NO-prov och elever som endast kunnat få E i betyg. Efter samtal med
berörd lärare har det framkommit att elever missförstått. Några föräldrar är
oroliga att det inte finns ett tydligt arbete kring betyg kring enskilda uppgifter.
• Vad händer? Hur görs? om många elever får F i en och samma klass? Föräldrar
undrar hur detta följs upp?
• En förälder efterfrågar att också få ta del av exempeltexter/ uppgifter i ämnena
för att kunna stötta sitt barn med skolarbetet hemma. Tydligare instruktioner
och exempel om vad som krävs för att få ett visst betyg efterfrågas.
• Porrfilter – skolan har ett porrfilter som stoppar spelsidor, porrhemsidor och
rasistiska hemsidor till viss utsträckning.
• Kalendern – fungerar mycket bättre nu.
4. Inkomna frågor
• Inga inkomna frågor i förväg.

5. Övriga frågor
• Elever i åk 8 är intresserade av att ha extra-matte efter skoltid för att kunna
höja sig i betyg. (Prata med M.K)
• Fråga om PULS – ska det fortsätta och hur utvärderas det? Utvärdering sker
genom att fråga eleverna om deras egen upplevelse. Enkät till undervisande
lärare.
• Diskussion öppnades kring andra sätt att hitta koncentration och uthållighet
(mindfulness, yoga, promenader mm.)

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.

