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Minnesanteckningar
Närvarande: Maritha Karlsson rektor, Lars-Gunnar Malmqvist lärare, Gunnel Mellegård
fritidspedagog.
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Maritha hälsade välkomna och alla presenterade sig.
Skolans organisation
Maritha berättade om skolans organisation.
Projekt på Hovshagaskolan 2016-2017


Mot nya höjder är ett projekt för att öka intresset för naturorienterande ämnen
och teknik. Det drivs av Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linnéuniveritetet och
Gotech (teknikföretag i Kronbergslän). Årets tema är Make sound happen. Mer
finns att läsa på Mot nya höjders websida där man även kan komma vidare till
klassernas bloggar. Årskurs 4-6 deltar.



Entreprenöriellt lärande i matematik är en fortbildningsinsats riktad mot
förskoleklasserna. Eleverna kommer att få nya spännande utmaningar.

Mobiltelefoner
•
•

Skolan strävar efter att ha en trygg och lugn studiemiljö för alla elever. I detta
ingår hur man använder sin mobiltelefon.
Skolan har därför infört nya regler för hantering av mobiltelefoner.

Regler
•
•
•
•

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefoner under hela skoldagen.
Elever som måste ha med sig sin mobiltelefon till skolan, för att kunna använda
den efter skoldagens slut lämnar in den till sin lärare.
Skolan ansvara för telefoner som eleverna lämnar in till sin lärare. Har man den i
sin väska så ansvarar man för den själv.
Använder en elev sin mobiltelefon under skoldagen ska den genast lämnas in till
läraren. Om det inte fungerar kontaktar läraren föräldrar samma dag.
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Skolresor
Riktlinjer för skolresor togs i september 2015
•
•
•
•
•

De klasser som ska åka på skolresa får göra detta på sin fritid. (exempel lovdagar
i anslutning till helg.)
Det kommer inte beviljas ledighet för en hel klass på grund av att man ska åka på
skolresa.
Skolan kommer inte på något sätt ta ansvar för anordnande av skolresa.
Lärare följer med klassen på eget initiativ.
En skolresa kan anordnas under en skoldag men då ska det vara studiebesök,
utflykt m.m. som gynnar kunskapsinhämtningen. Vi denna dag är läraren med och
ansvarar under tid som är skoltid därefter tar föräldrar över ansvaret.

Ledighet för elev
• Skolan har sedan förra läsåret (2015-2016) infört en större restriktivitet vad
gäller ledighet för elev.
• I lagen står det att det ska vara ledighet av synnerliga skäl.
• I förarbeten till lagen beskrivs att synnerliga skäl kan vara vissa resor (ex. resa till
hemlandet familjehögtider och religiösa högtider.) Detta kommer även i
fortsättningen att beviljas.
• Semesterresor räknas inte som ett synnerligt skäl., dock kommer jag att bevilja
semesterresor som är i anslutning till lov. Jag kommer också (med lärares
samlade bedömning av elevens situation) bevilja ledighet för semesterresa en
gång/läsår.
Skolan har en policy att inte bevilja ledighet under de datum och perioder som de
nationella proven infaller. Denna information har lärare i berörda klasser ger/gett på
föräldramöten. Provperiod för de nationella proven i årskurs 3
Provdatum för de nationella proven i årskurs 6
Likabehandlingsplan


Värdegrundsarbetet utgår från likabehandlingsplanen



Likabehandlingsplanen ska årligen revideras.



I det årliga kartläggningsarbetet ska elever, personal och föräldrar vara delaktiga.



Skolledning och föräldraråd träffas och diskuterar planens innehåll och vilka nya
mål som kan bli aktuella



Utvärdering sker av befintliga mål samt identifiera nya mål för LB-planen 20162017

När planen ska utvärderas föreslogs det att föräldrar gör detta genom en enkel enkät,
gärna elektronisk.
Övriga frågor/information
Asylsökande barn - några nya elever som bor på Annavägen har börjat på skolan.
Fritids - Lokaler för ett fritidshem för äldre elever(åk 3-4). Olika möjligheter undersöks.
Fritids - Kommer att se över bemanningen utomhus både på morgnarna och
eftermiddagarna.
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Ipads – Skolan har 70 nya Ipads som kommer tas i bruk inom närmsta
veckorna. De kommer att användas i årskurs 4-6. En Ipad per två elever. Detta kommer
bli ett bra hjälpmedel som ger oss många nya möjligheter att jobba på ett bra sätt.
Städning – Nytt städbolag, Förenade städ. Toaletter städas 2 gånger per dag. Trots det
har vi problem med smutsiga skräpiga toaletter. Alla måste sköta sina toalettbesök på ett
sådant sätt att det är OK för nästa besökare. Papper läggs på avsedd plats. Om alla sitter
ner så blir det mindre skvätt. I skolan kommer alla klasser att prata om hur vi vill ha det
på toaletterna. Men det är bra om man pratar om detta hemma också.
Trafiken – Det påpekades att bilar körs för fort på gator runt skolan, framförallt på
Påskvägen och Astrakanvägen. Hastighetsbegränsning på 30 km/h gäller, men lämplig
hastighet efter rådande förhållande är troligtvis lägre än så.
Förälrarådets syfte – Fråga ställdes om syftet med mötet. Idag var det mycket
information och inte så mycket dialog. Kommande möten kommer dialogen få större
utrymme. Klassrepresentanter anmäler frågor man vill ta upp i förväg. Övriga föräldrar
kan via klassrepresentanterna ta upp frågor.
Vid pennan
Lars-Gunnar Malmqvist

Hovshagaskolan

