Protokoll från möte med samrådsgruppen vid GEMLA skola.
Datum:
Plats:

2015-05-19
Gemla skolas matsal

Närvarande: Magnus Elmqvist
Mia Oskarsson
Terese Olander
Martina Nielsen
Jessica Svensson
Veronica Johansson
Frida Henell
Malin Widahl
Johanna Karlsson
Lena Axelsson

rektor
lärarrepresentant
”
föräldrarepresentant
”
”
”
”
”
sekreterare

Inledning:

Magnus Elmqvist hälsade alla välkomna till mötet.

Justerare:

Till protokolljusterare valdes Martina Nielsen, Frida Henell

Föregående protokoll:
Magnus gick igenom föregående protokoll.
Personalläget:
Kända förändringar inför hösten är att Anne-Marie Kandenäs går i pension.
Jeannie Andersson, Sofia Gustavsson och Lisa Åberg, kommer tillbaka från
föräldraledighet.
Organisation inför hösten:
Organisationen är ännu inte helt klar men målet är att den ska vara klar innan
terminen är slut
Skolavslutningen:
Skolavslutningen är den 12/6 och blir som vanligt i Parken. Den börjar kl. 9.00
Sommarverksamheten:
Fritids har öppet i Gemla fram till och med v 28. Veckorna 29-32 är
fritidsverksamheten förlagd till Bergunda. Vecka 33 öppnar fritids i Gemla igen.

_________________________________________________________________________________________
Gemla skola
Tel 0470-41643 rektor
Rektor Magnus Elmqvist
Sid 1/2
Skolvägen 1
0470-734642 exp
E-post: magnus.elmqvist@vaxjo.se
360 32 GEMLA
Org.nr 212000-0662
Bg. 5009-9282

Nationella prov:
Den 12/3 kom besked från skolverket att de nationella proven i NO och SO i
årskurs 6 skulle vara frivilliga för skolorna. Gemla valde att genomföra proven
eftersom de redan var planerade och för att proven är ett bra underlag för
bedömning av både den enskilda eleven men också för undervisningen som
bedrivits.
Matematiklyftet:
Under nästa läsår kommer samtliga lärare på skolan som undervisar i matte delta
i skolverkets utbildningssatsning Matematiklyftet. Utbildningen som är en
nationell satsning ska bidra till att utveckla undervisningen för att ge en ökad
måluppfyllelse.

Trafiksituationen:
Lååångbänk. Gäller situationen vid hämtning och lämning vid fritids/förskolan.
Skolan har återigen blivit lovade ett förslag på lösning från trafikenheten.
Samrådsrepresentanterna beslutade att avvakta till skolslut för att se vad som
hänt. Därefter kommer Samrådet att agera om inget hänt.
Rutiner vid kränkningar etc:
Vi diskuterade hur skolan agerar och vilka rutiner som finns vid kränkningar
eller mobbning. Skolan har en ”Plan mot kränkning och diskriminering” som
ligger på hemsidan under ”Mål och statistik” som man arbetar efter. Planen
aktualiseras vid första föräldramötet på höstterminen.

Vid protokollet

Magnus Elmqvist
Ordförande

Martina Nielsen
Justerare

Lena Axelsson
Sekreterare

Frida Hernell
Justerare
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