HOVSHAGASKOLAN
Föräldraråd 2017-02-17

Minnesanteckningar
Närvarande: Maritha Karlsson rektor, Caisa Nyrén fritidshemmens representant och
Tina Larm, bibliotekarie.
FA: Halise Lindh
FB Jimmy Svensson och Pierre Hepp
1A Emma och Uldis Lundin
1B Jenny Persson, Claes Skoglund
2A Pierre Hepp
2B Selma Kulenovic
3A Jenny Holgerson och Daniel Olsson
3B
4A Ylva Bengtsson - Linnér
4B
5A Linda Andersson
5B
6A
6B
-

Maritha hälsade välkommen.

-

Tina Larm presenterade sig och pratade om biblioteksverksamheten.
När Tina köper hem nya böcker har hon alltid bokprat innan
eleverna får låna dem.
Hon kan inte köpa in hur många exemplar som helst utav de
populära böckerna därav blir det ofta kö till dessa böcker.
Tina träffar alla elever på skolan under en 14- dagars period och har
bokprat med dem.
Eleverna på skolan gillar rent generellt att vara på biblioteket och
lyssna till Tinas bokprat.

Personalläge
Maritha presenterade vårens personalläge.
- FA: Sara Ågren har börjat den 6 februari.
- FB: Aleksandra Lindberg kommer att börja arbeta där 10 april. Till
dess vikarierar Felicia Lövgren.
- Fritids Solen: Samuel Bladh har tjänst fram till sommaren.
- Fritids Regnbågen: Vi söker en fritidslärare, 20 ansökningar har
inkommit. Intervjuer börja inom de närmsta veckorna.
- 4B: Maida Nezic började 13 februari, ersätter Annika Bomark som
slutat.

-

Norra området ska förstärka ledarskapet och det betyderatt
Hovshagaskolan ska få en biträdande rektor på 75%. Intervjuer
pågår och ska vara klara vecka 8.

Trafikfrågor:
Vi diskuterade om cykelvägen och barns uppförande i trafiken när de
cyklar till och från skolan med anledning av att Maritha fått mail av en
förälder som upplever att vägen mellan Borggårdsvägen och skolan kan
vara trafikfarlig samt att eleverna inte uppför sig rätt i trafiken.
VI pratar om cykelkunskap för elever. Detta var något som skolpoliser
hade som uppdrag förut.
Ett förslag uppkom om att polisstudenter kanske kan vara delaktiga i
trafikfrågor för eleverna. Daniel Olsson tar på sig denna uppgift och
kontaktar Linnéuniversitetet och polisutbildningen.
Staket:
En förälder berättade om att elever kryper under staketet vi Påskvägen på
väg till och från skolan. Staketet sitter inte dikt mot marken. Maritha
kollar med vaktmästare Johnny.
Parkeringen:
Föräldrar berättade om en kaotiska situation på parkeringen speciellt vid
lämning av barnen då skolan börjar. Föräldrar beaktar inte de regler som
finns. En påminnelse i veckobreven efter sportlovet.
Diskussionspunkt:
LÄXOR:
Maritha informerar vad forskare säger om läxor och vilken inverkan de har
på elevers kunskapsutveckling.
Skolan ska arbeta med läxor i syfte att få en samsyn på vad läxor är och
hur vi kan göra för att påverka elevers kunskapsutveckling i positiv
riktning.
Vi ska arbeta med skolverkets materiel ”Läxor i praktiken” och häftet
”Läxhjälp”.
Skolan önskar föräldrars medverkan och syn på läxor. Av den anledningen
fick deltagande föräldrar diskussionsfrågor.
Bilagor om läxor bifogas minnesanteckningarna.
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