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

2013-12-04
Gemla skola matsal

Närvarande: Magnus Elmqvist
Lisa Åberg
Madis Laanemäe
Mattias Schander
Jennie Brandi
Mats Merborn
Johanna Björklund
Niclas Wegefelt
Fredrik Sager
Anna Åberg
Christoffer Lindqvist
Lena Axelsson

rektor
lärarrepresentant
”
föräldrarepresentant
”
”
”
”
”
”
”
sekreterare

Inledning:

Magnus Elmqvist hälsade alla välkomna till mötet.

Justerare:

Till protokolljusterare valdes Jennie Brandi och Johanna Björklund

Personal:

Gudrun Runesson går i pension vid årsskiftet. Hon kommer med stor
sannolikhet att ersättas internt genom att personal ökar sin tjänstgöring. Som det
ser ut nu kommer Jeannie Andersson att ta det mesta av undervisningen, ev. till
någon del tillsammans med Sofia Gustavsson.

Organisationsförändring:
Från och med den 1 december slås de två resultatområdena Bergunda och Öjaby
ihop och bildar Närhetsområde Väster. Ny resultatenhetschef blir Anders
Elingfors. På grund av pensionsavgångar och förändrade ledningsuppdrag
kommer Magnus Elmqvist att vara rektor för Gemla och Vederslöv skolor från
och med den 1/1-2014.
IUP och skriftliga omdömen:
Den 19 november tog Riksdagen beslutet att IUP och skriftliga omdömen ska
ges en gång per läsår i åk 1-5 och tas bort helt i åk 6-9. Tidigare skulle det
lämnas varje termin. Utvecklingssamtal kommer fortfarand att hållas en gång
per termin.
Betyg:

Betyg i årskurs 6 infördes förra läsåret och det var väldigt tydligt från Skolverket
att betyg skulle sättas i alla ämnen varje termin. Nu gäller i stället att eleverna
ska få betyg i de ämnen de har haft undervisning i under terminen.
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Skolskjuts: Avståndsreglerna för att en elev i åk 4-6 ska vara berättigad till skolskjuts sänks
fr.o.m. den 1/1 till 4 km mot tidigare 5 km mellan hemmet och skolan. Troligen
påverkar det ingen elev på Gemla skola i dagsläget.
Trafiksituationen:
Skolan har tillsammans med fastighetsägaren, Vidingehem, och Tekniska
förvaltningen tittat på trafiksituationen vid lämning till fritids. Tekniska
förvaltningen har lovat att presentera en bättre lösning. Lösningen kommer inte
att kunna genomföras innan vintern men förhoppningen är att arbetet med att
förändra situationen kommer till stånd under våren.
Skapande skola:
Skolan planerar att sätta upp en kabaré på temat ”Resebyrå”. Skolan får hjälp av
en dramapedagog som tillsammans med elever och lärare arbetar fram
föreställningen som planeras att visas under vecka 7.
Lucia:

Lucia firas den 13/12 med Luciatåg av åk 4 för skolans elever och klassens
föräldrar. Våra rastfaddrar är också inbjudna.

Avslutningen:
Terminsavslutning den 20 december. Eleverna slutar 11.50. Skolskjutsgår 12.00.
Skolstart:

Barnen börjar den 8 januari enligt ordinarie schema.

PISA:

Resultaten från den nyligen presenterade PISA-undersökningen där svenska
elevers resultat sjunker diskuterades.

Barnkören: Skolans musiklärare, Veronica, kommer att undersöka intressent för att starta en
kör under våren.
Nästa möte: 2014-02-26.

Vid protokollet

Magnus Elmqvist
Ordförande

Johanna Björklund
Justerare

Lena Axelsson
sekreterare

Jennie Brandi
Justerare

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

