Föräldraråd 2017-05-18 Protokoll
 Närvarande: Maritha Karlsson rektor, Maria Rydén lärare, Caisa Nyrén
fritidspedagog.
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 Maritha hälsade välkomna
 Föregående protokoll från 2017-02-17 saknas på hemsidan.
 Den 7 augusti tillträder en biträdande rektor på Hovshagaskolan, hon
heter Viktoria Lundström och kommer att jobba 80 %. Hon kommer att ha
operativt ansvar för förskoleklass och fritidshem. Viktoria arbetar nu som
biträdande rektor i Alvesta, hon går rektorsutbildningen.
 Erbjudande om att polisstudenter besöker skolan i nuvarande klasserna 2,
4 och 5.
 Ordningen på parkeringsplatsen är fortfarande ett problem. Förslag att
klasslärare pratar med eleverna om trafikvett. Det är farligt att gå, cykla
eller köra bil förbi bussen. Kontinuerlig information till vårdnadshavare o
och elever under läsåret önskvärt. Förslag att polisstudenter (då de
besöker skolan) finns ute på parkeringsplatsen.
 Läxor: presentation av sammanställning från arbetslagens diskussioner.
Målbeskrivning med läxor – att elever vet och förstår syftet med läxorna
för sin egen del.
 Digitalisering: I dagsläget har skolan ca 95 st. Ipads. Från nästa läsårsstart
kommer det att finnas 1 Ipad/3 elever i årskurs 1-3. Årskurs 4 och 5 får en
egen Ipad och årskurs 6 får egen Ipad eller chromebook. Det kommer att
bli digitala läromedel till viss del. Viktigt även med pedagogiska
diskussioner.

 Vi kommer att få en lärportal.
 Dexter: så kontaktar skolan Ulla Arnby för vidare kontakt med IST
angående förbättringsområden i Dexter.
 Maritha presenterade förslag till organisation 2017/2018. Försök till
trelärarsystem med början i åk 1 och åk 5 ht-17.
 Lajks: Rebecka som är förstelärare driver arbetet med Lajks. Klasslärare
jobbar med eleverna och varje månad görs en dokumentation och
uppföljning av vad man jobbat med. Johanna som är polis och utbildare
inom Lajks kommer att vara fortsatt delaktig i arbetet.
 Oro för sms till barn på skolan från okänd person. Händelsen är
polisanmäld. Önskan om information till föräldrar.
 Städningen har blivit bättre sedan Mats Rydberg blev samordnare för
städningen i norra området.

Anteckningar av Maria Rydén

