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Dagordning:  

• Återkoppling av frågor från föregående protokoll: 
o Akustiken i idrotten 
o Går det att lägga till fil/yoghurt när det serveras ägg på frukost 

• Systematiska kvalitetsarbete 
• Värdegrundsarbete 
• Rapport från lärarna 
• Föräldrarnas frågor 

 
 
Anteckningar:  

o Akustiken i idrotten: Mättningar är gjorda. Det finns några förslag om hur vi kan 
dämpa ljudet både i matsalen och i idrottssalen. Ledningen kollar det.  

o Det blir svårt att servera fil/yoghurt när det serverar ägg på frukost. Däremot är det 
bra att veta från köket att barnen gillar frukosten framför allt på onsdagar.  

 
• Systematiska kvalitetsarbete 

o Marie L presenterade de tre prioriterande målen: 
1) Förbättrad arbetsmiljö för eleverna: Mål: Trygg och uppmuntrande lärmiljö som 

präglas av studiero. 
2) Likvärdighet i utbildning och bedömning: Mål: Likvärdig och högt kvalitet på 

utbildning och bedömning i kommunen.  
3) Elevernas inflytande över utbildning kopplad till måluppfyllelse. Mål: Ökat 

elevinflytande och kunskap om elevinflytande och delaktighet. Likvärdigt 
ledarskap i undervisningen.  

 
• Värdegrundsarbete 

Pedagogerna på skolan jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbeten på olika sätt och olika 
tillfällen. Men vi är inte i mål utan behovet att fortsätta jobba vidare finns.  
Fadderskap uppskattas av både föräldrarna och lärarna. Eleverna som är faddrar är otroligt 
duktiga.  
Ingela W från fritids berättade om rastaktiviteten som hon är ansvarig i. Rastaktiviteterna 
uppskattas av eleverna. Se bifogad fil om rastaktiviteterna för vecka 40. 
Skolan kommer att jobba denna termin med lågaeffektivt bemötande med hjälp av läsning 
och föreläsning av ”Beteende problem i skolan” av Bo Hejlskov. Vi kommer tillsammans att 
lära oss hur vi kan tänka agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss 
situation. Det arbetet kommer att öka möjligheterna att hantera konflikt, skapa goda 
relationer. Nästa termin kommer vi att läsa ”När mallen inte stämmer” 
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• Rapport från lärarna: Petra berättade om att skolstarten känns bra för alla, både eleverna 

och pedagogerna. Skolan har bjudit på olika aktiviteter som skogjogget, där alla eleverna 
hade en hel dag i skogen. Vad det gäller undervisningen har lärarna jobbat mycket med 
värdegrund, att jobba med klassen, sätta olika rutiner för studieron och olika tecken för 
tystnad, att alla ska komma till tal. Klasserna har även jobbat med demokrati, elevinflytande. 
Ny för i år är elevrådet som eleverna själva ska styra. Eleverna ska välja två elevskyddsombud 
som kommer att representera dem i arbetsmiljörundan och som kommer aktivt att jobba för 
elevernas bästa vad det gäller miljön.  
Alla ser fram emot pysslande inför decembers månad, med lucia och annat.  

• Föräldrarnas frågor: 
o Samköra stängningsdagar skola och förskola: Marie L och Mercedes tar upp detta 

med de andra rektorerna.  
o Språket: Det visar sig att föräldrarna är oroliga för det språket som använts mellan 

eleverna. Kan skola jobba mer med det? Hur kan vi hjälpa våra barn, era elever att 
tänka på vilka ord de använder? Men det är också viktigt att engagerad eleverna i 
denna fråga så att de förstår varför de inte ska använda vissa ord. Vet eleverna 
betydelse av dem?  

o Upplever skolan att klimaten mellan klasserna? Framför allt i åk 4, 5 och 6? 
Ledningen berättar om fotbollsplan på rasterna. Pedagogerna har pratat med klassen 
om de olika konflikterna som kan uppstå och vilka regler som gäller när skolan spelar 
fotboll. Pontus från gymnasiet har varit här i skola förra terminen och pratade med 
eleverna om olika förhållningssättet. Skolan har även titta så att alltid ska finnas en 
vuxen på fotbollsplan och fortsätta om de olika regler som vi tillsammans har skapat.   
Det kom över att fritids också har fotboll inne och där enligt Ingela är det roligt 
fotboll.  
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