Minnesanteckningar från föräldrakonferens
Torsdagen den 17 mars 2016
1. Vad händer på skolan just nu?
Mats informerade om att ett Norregårdsnytt ligger ute på hemsidan och även kommer att
mailas ut till vårdnadshavare.
Den 23 mars anordnar skolan en föreläsning för vårdnadshavare av LAJKS som handlar om
nätetik och vad som man som förälder kan tänka på när det gäller barn och nätet.
För åk 9 går mycket kraft och energi till de nationella proven i vår.
Åk 8 hade vecka 9 en hälsovecka där all verksamhet var inriktad mot hälsa. Temaveckan
upplevdes positivt av eleverna, enligt föräldrar.
Skidresan i åk 9 diskuterades. Rektor utreder om resan överensstämmer med skollagens krav
på kostnadsfri utbildning.
Mats informerade om inbrottet på skolan och berättade att alla elever och vårdnadshavare
kommer att få ett brev med mer information.
2. Uppföljning av utvecklingssamtalen och föräldramötet i åk 7.
Generellt positivt efter samtalen. Positivt att de ligger så tidigt och att som vårdnadshavare få
information, genom mentorn, från andra lärare. Det framfördes också att informationen om
eleverna studiesituation ibland är bristfällig. Mats svarade att ledningsgruppen håller på att ta
fram en ny plan för utvecklingssamtalen inför kommande år.
Föräldramötet i åk 7 gav positiv respons men det framfördes att föreläsaren gav en något
förskönande bild av IT.
3. IT-policy och ordningsregler kring mobiler och iPads.
Efter att eleverna inte längre har med sina mobiler på lektionerna läggs mer fokus på
lektionerna. Föräldrarna stödjer skolans ordningsregler. Frågan vad som gäller när en Ipad
går sönder, skärmen spricker o s v diskuterades och svar på frågorna finner ni i bifogad fil.
4. Information om organisation av verksamheten inför 2016/17:
Vi är en skola som växer och det är högt söktryck. Vi kommer att starta upp ytterligare en
klass till hösten och då är vi sju paralleller i varje årskurs samt en förberedelseklass.
Det pågår också en planering för att kunna ta emot ännu fler elever framöver men då krävs en
om- och tillbyggnation av skolans lokaler, berättade Mats
5. Skolans mål och resultat.
Insatser för att öka behörigheten till gymnasiet
Anneli informerade om vilka extra insatser skolan kommer att sätta in för elever som riskerar
att inte bli behöriga till gymnasiet under den sista delen av vårterminen för elever i åk 9, för
att öka deras chanser att komma in på gymnasiet.

6. Övriga frågor:
Skolmaten
Flera representanter rapporterade att deras barn inte är lika nöjda med skolmaten som tidigare.
Klassidor
Önskemål framfördes att skriva mer tydligt vilken läxa eleven har på hemsidan så att man som
vårdnadshavare kan lättare hjälpa sitt barn.
Vikariesituationen
Kritik framfördes mot att vi ställer in många lektionen och att vissa klasser och ämnen
drabbas hårt. Mats förklarade att det är brist på vikarier och därmed svårt att lösa problemet.
Föräldrar föreslog att vi skull inrätta en vikariepool men det hjälper ju inte om det saknas
utbildade lärare, svarade Mats. Vi har ett ansträngt läge och risken är att det blir ännu värre
framöver.
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