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Gustavslundskolans föräldraråd 2015-02-24
Närvarande: Erik Frisell (3A), Christer Magnusson (2B), Emma Bergström (Galaxen, 3A
och 4B), Linda, Dante Alarcón (Galaxen), Alex Brorsson (1C) Linda Wågström, Mathilda
Moser och Amanda González

Dagordning
§1 Föregående protokoll
Frågan om handsprit i matsalen har tagits upp, men rekommendationerna som finns
säger att tvål och vatten är det som i normalfall ska användas. Frågan om handfat
utanför matsalen är kommunicerad med fastighetsägaren
§2 Förberedelseklass – Mathilda Moser, lärare i förberedelseklassen (FBK)
berättar om hur vi arbetar med våra nyanlända elever och svarar på frågor.
Mathilda berättar att de är två lärare som jobbar på FBK. Just nu har de 10 elever som
kommer från hela världen av olika anledningar. När de kommer till FBK har de varit i
Sverige bara några veckor/månader. Först går de till Landningsbanan under fyra
veckor och sen kommer de till sin respektive skola. De har olika bakgrunder och olika
nivå när det gäller språket, det gör att man kommunicerar på olika sätt, mycket gester,
paddor, datorer och tom studiehandläggare, personer som hjälper dem på deras språk.
Under året i förberedelseklass får eleven en klasstillhörighet och har undervisning
tillsammans med den gruppen i några ämnen för att när året är slut helt och hållet gå i
sin grundskoleklass. Vi anpassar oss efter elevens behov och studiegång.
Vi alla håller med på att det är väldigt givande att ha dem i vår skola och vi är stolta
över hur vi tar emot nyanlända barn på Gustavslundskolan.
Förberedelseklassen hette tidigare internationell klass, vilket många förväxlade med
internationell skola och föräldrarna i klasserna behöver få veta mer om hur vi arbetar
med nyanlända elever.

§3 Betyg i årskurs 6 - hur fungerar det på Gustavslundskolan?
På Gustavslundskolan använder vi betyg från A till E, det betyder att vi erbjuder
undervisning som möjliggör betyg enligt hela betygsskalan. Det är bara behöriga lärare
som sätter betyg. Man tittar på vilka förmågor eleven har och vilka måste man utvecklas
för att kunna bedöma vilket betyg man har.
Gustavslundskolan kommer inte att delta i försöket med betyg från årskurs 4.

2015-02-24

§4 Övrigt
-

-

Skärmtid i skolan: En policy har efterfrågats. Någon sådan finns inte utan varje
pedagog ansvarar för att erbjuda utbildning i enlighet med läroplanen och Ipads och
datorer används som pedagogiska verktyg i första hand. En artikel om skärmtid
(förälders initiativ) för barn lämnas som bilaga till dessa minnesanteckningar. Vi
välkomnar initiativet och för samtal i personalgruppen för att bli uppmärksamma på
när, i vilken utsträckning och i vilket syfte vi erbjuder elever skärmtid.
Varför fick inte åk 1-3 åka till Åby? Det var fullbokat.
Skolfoto: Vi har bytt bolag till nästa år och hoppas på en bättre upplevelse.
Trafiken: Frågan om sänkt hastighet alt. fartsänkande åtgärder på Kungsgårdsvägen
lyftes. Christer Magnusson åtar sig att ta reda på hur föräldrarådet kan påverka.

Önskemål om innehåll i kommande föräldraråd



Hur arbetar Gustavslundskolan med elever som behöver extra utmaningar i
undervisningen?
Hur sker inköp av mat? Vilken policy/regelverk följer kostorganisationen?

Nästa föräldraråd i maj månad, då vi vet något mer om organisationen kommande läsår.
Kallelse skickas till representanter via mail samt läggs på skolans hemsida.

/Amanda González, administratör Gustavslundskolan

