Samrådsmöte 12 oktober 2015
Sammankallande var Braås skola. Närvarande vid mötet var rektor och två föräldrar. En snabb
rannsakning av - hur informationen om mötet hade gått ut, gjordes. Informationen om mötet hade
legat på skolans hemsida i tre veckor och den hade gått ut via sociala medier. Man diskuterade ifall
informationen till nästa möte även skulle gå ut i pappersform via klassernas veckobrev. Inget beslut
togs.
Trotts det låga antalet närvarande föräldrar valde man att genomföra mötet.
Dagordningen var denna
*Skolans mål – är att ” varje elev lämnar skolan med en god kommunikativ och kreativ förmåga samt
en trygghet som gör att de vågar stå för sina åsikter, bemöta andra människor med nyfikenhet och
respekt”
*Läget på skolan just nu – är i de flesta klasser lugnt, och i de klasser som det är lite mindre lugnt
jobbar man med konflikthantering. I en del klasser har eleverna svårt med skolmotivationen och
framtidstron är låg. Här uppmanar skolan föräldrarna att ha höga förväntningar på sina barn samt att
prata med sina barn om framtiden och vad som finns i den och hur man tar sig dit.
*Nyheter i höst – är att lärarna jobbar i nya arbetslag, som sätter egna mål.
Skolans elevhälsoarbete har målet att bli en tobaksfri skola. All personal på skolan ska få utbildning i
hur man blir en tobaksfri skola och man hoppas att detta ska resultera i en godare elevhälsa på lång
sikt.
Rektorn informerade även om att det kommer att starta en referensgrupp i åk 7-9, som kommer att
fungera som en samtalsgrupp mellan ett antal elever och rektor. Detta ger rektorn en möjlighet att
få insikt i hur eleverna upplever förändringar, läget på skolan och liknade.
Nationella prov i åk 9 startar nu i höst.
Skolan kommer att hålla öppet hus den 18/11 kl.17-19.45 detta för att visa upp skolan för de elever
som ska börja sjuan 1016 men såklart även för alla intresserade.
*Ordningsregler – Skolan kommer att omarbeta de ordningsregler som funnits tidigare, samt arbeta
för att göra dessa regler synliga och efterföljda dagligen. Här efterfrågade skolledningen en
diskussion med föräldrar. Alla närvarande på mötet enades om att få regler med hög efterlevnad var
att föredra. Man diskuterade mobiltelefonernas vara eller icke vara under lektionstid. Detta är en
komplicerad fråga men de föräldrar som var närvarande ansåg att om lärare upplever att lektionerna
blir störda av att eleverna använder sina mobiltelefoner, så ska ett mobilförbud kunna införas. Inget
beslut togs.
Regeln om att förbjuda kepsar i matsalen ansågs inte ha så hög prioritet och kommer möjligen att
slopas.
Man diskuterade kränkningar. Vad är en kränkning? Vad gör man om någon blir kränkt?
Diskussionen berörde skolans auktoritet, språkmissbruk och vuxenansvar.

*Skolgården – föräldrarådet jobbar på med att kunna få tillstånd att utföra mindre förändringar på
skolgården för att öka trivseln.
I övrigt diskuterades hur många tjänster som inte var tillsatta och rektorn meddelade att alla tjänster
på skolan är tillsatta. Även tjänsten som Spanskalärare (medbehörighet inom kort) är tillsatt. Man
diskuterade även elevrådets viktiga roll i en väl fungerande skola och elevrådets unika möjlighet att
lyfta elevers olika förmågor. Helen Engblom och Inger Andersson kommer att vara ansvariga för
elevrådet åk 1-6, på 7-9 tas ansvarig fram snarast.

