Minnesanteckningar samrådsmöte med vårdnadshavare den 5 december 2016
Lammhults skola
Närvarande: Fredrik Ivarsson, Louise Einvall, Chris Janglöv, Helene Karlsson, Ola Liljeborg Johansson,
Ellen Laenen, Mimmi Schill, Eva Fors, Anna-Karin Höjer, Olof Westeson.
1. Skolledning visar google classroom som Lammhults skola kommer att kliva in i inom kort. Vi
berättar också om en skolportal som kommer att för att elever och vårdnadshavare ska
kunna följa elevernas utveckling i skolan. Vi kommer också att gå över från Ipads till
Chromebooks. Vi visade också bilder från elevensval åk 3 där man arbetar med
programmering.
2. Matsalen – Skolan har startat ett matråd där eleverna har reelt inflytande kring skolmaten
och skolmatsalen. Elever och personal upplever att det är en stökig miljö i matsalen, de har
också synpunkter på skolmaten. Eleverna önskar tydligare regler som gäller i matsalen, de vill
att skolledningen skapar regler. Punkter som diskuterades i samrådsgruppen kring skolmaten
var:
- Vi behöver jobba ännu mer med elevernas attityd till skolmaten tycker föräldrarna i
samrådet.
- Kan Lammhults skola vara en föregångare i att arbeta med att äta klimatsmart.
- Kan lugn musik dämpa ljudnivån i matsalen.
3. Duschutrymmena i lilla idrottssalen kommer att restaureras. Även stora hallens utrymmen är
mycket eftersatta både vad gäller städning och underhåll. Skolan för vidare synpunkter till
hyresvärd.
4. För att lättare kunna förmedla sina tankar och funderingar kring skolan skapar vi en flic k på
hemsidan med mailadresser till representanter i föräldrasamrådgruppen, samt anteckningar
från mötena.
5. Speciallärare. Victoria Carlzon, förstalärare, arbetar som speciallärare på F-3, sedan Siv
Sandahl gått i pension. Maria Dahl är anställd centralt på västra området och arbetar flera
dagar i veckan på Lammhults skola i ett F-9 perspektiv. Ann-Christine Lindqvist arbetar på F-6
som specialpedagog och handleder i grupp och individärenden.
6. Anna-Karin presenterade projektet ”samverkan för bästa skola” som är ett projekt som
skolverket driver med utvalda skolor i landet. Detta gör att lärare på skolan kommer att få en
riktad kompetensutveckling, för att hitta effektiva arbetsmetoder för att kunna möta upp alla
elever i undervisningen.
7. Skulle man kunna införa ett fadderskap för nya elever för att skapa mer trygghet när man är
ny på skolan eller ny på ett stadie?
8. Det har blivit mer stökigt på 7-9, elever störs av varandra tex mobilanvändandet. Kan detta
vara en fråga för elevrådet att lyfta. Vi ger dem bollen.
9. Det har varit stökigt i åk 4 – Lärarna tittar på gruppkonstellationer. Pedagoger arbetar på
både grupp och individnivå.
10. Datum för samråd vårterminen 2017 – 6:e februari och 3:e april.

