Protokoll från möte med samrådsgruppen vid GEMLA skola.
Datum:

2015-10-07

Plats:

Närvarande: Magnus Elmqvist
Linda Dagling
Sofia Gustavsson
Ann-Sofie Bäckström
Marie-Louise Torgnysson
Daniel Brandi
Anders
Annelie Sundberg
Therese Spjut
Weronica Wiberg
Johanna Björklund
Frida Henell
Jimmy Nilsson
Fredrik Sager
Lena Axelsson

Gemla skolas matsal
rektor
lärarrepresentant
”
föräldrarepresentant
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
sekreterare

Inledning:

Magnus Elmqvist hälsade alla välkomna till mötet.

Justerare:

Till protokolljusterare valdes Fredrik Sager, Frida Henell

Presentation: Samrådets medlemmar presenterade sig.
Samrådsmötets funktion:
Magnus informerade om samrådets funktion.
Skolans representanter väljs på första personalmötet, två föräldrar från varje klass.
Personal:
Ingen ny personal detta läsår.
Elevtal:
179 elever 2015/2016. 104 barn inskrivna på fritids.
Plan mot diskriminering & kränkande behandling:
Alla lärare har tagit upp detta på första föräldramötet i klasserna.
Finns att läsa på Gemla skola hemsida.
Rutiner för klagomål:
Enligt skollagen ska huvudmannen (kommunen) ha rutiner för klagomål på
utbildningen. Det innebär att det ska finnas en tydlig gång för vart föräldrar eller elever
ska vända sig om de har klagomål. Rutinerna bifogas protokollet.
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Astronautbesök:
Gemla skola har haft besök av en kosmonaut och en astronaut.
Bill Oefelein från Alaska och Valerii Tokarev från Ryssland. Det kom 88 astronauter
till Kronobergs län som besökte olika skolor. Detta är bl.a. Krister Fuglesangs förtjänst.
5-6:orna har jobbat i ett projekt, Mot nya höjder.
Ett träd planterades på skolgården som minne från besöket.
NTF-besök:
Skolan har haft besök från NTF. Vill lyfta elevernas medvetenhet och kunskap om
trafik genom aktiviteter främst i åk 3 men även andra elever genom bl. a. en
tipspromenad på skolgården under förmiddagsrasten som var uppskattad. I samband
med detta var trafiksituationen i hela Gemla uppmärksammad via kommunen och
samhällsföreningen. Även trafiksituationen vid främst lämning på skolan morgontid
uppmärksammades genom att trafikenheten med ordföranden i tekniska förvaltningen i
spetsen var ute och bevittnade den otrygga miljön. Vi hoppas att det äntligen kommer
till stånd en förbättring.
Principer för läxor på Gemla skola.
Ett framtaget policydokument om läxor diskuterades. Det kom fram önskemål från
föräldrarna att eleverna ges möjlighet tt göra lxor på fritids om de vill
Nationella prov:
Muntliga prov görs under hösten i år 6 i svenska, matte och engelska. De genomförs
mellan 2 nov – 11 dec.
Skriftliga prov görs i Svenska från 9 och 11 febr. Matte görs 6 och 8 april och engelska
görs 19 och 22 april.
År 3 genomför prov i svenska och matte på vårterminen, från den 14 mars till den 20
maj. Magnus beviljar ingen ledighet för elever dessa tider.
Övriga frågor:
Det kom en fråga om anledningen till att eleverna har varannan gång syslöjd och
varannan gång träslöjd istället för en termin vardera. En anledning kan vara att de
samverkar mellan slöjdarterna. Magnus undersöker.
Nästa samrådsmöte:
Onsdagen den 2 dec 2015, 18.30.

Vid protokollet

Magnus Elmqvist
Ordförande

Fredrik Sager
Justerare

Lena Axelsson
Sekreterare

Frida Hernell
Justerare
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