Föräldraråd Söraby skola
2016-09-28
Närvarande: rektor Tomas Lindh, lärare Petra Sobeck, representant för rastfaddrar Allan
samt 17st vårdnadshavare.
________________________________________________________________________
Agenda
● Rastfadderverksamhet
Allan, som arbetar som rastfadder, informerade om deras verksamhet. Ett flertal
pensionärer är med under rasterna för att skapa lugn och trygghet. Om det finns
intresse från fler pensionärer att delta så ombeds ni kontakta Tomas.
●

Nuläget på skolan, genomgång av personal och organisation
FSK - Emma och Jonna är i svanen, Yvonne och Vivianne är i smedjan.
Åk1 - Vikarie för Emma är på gång, har en klass och Lukas är elevresurs.
Åk 2 - Petra, Lena och en elevresurs,
Åk 3 - Tina, Eva och en elevresurs,
Åk 4 - Camilla, Sara, Peter, Joakim
Åk 5 - Ulrika, Despina
Åk 6 - Jenny, Henrik
Utöver klasslärare samt assistenter ovan finns följande pedagogisk personal:
Speciallärare Kristina Månsson samt en studiehandledare i arabiska.
På fritids arbetar i dagsläget Mattias, Elinor, Batos, Lena, Sara, Peter, Lukas, Tim
samt fsk personal.

●

Trygghet och studiero
Det finns oro i vissa grupper på skolan vilket personalen på skolan arbetar extra
med. Centrala elevhälsoteamet i norra området har uppdrag på Söraby skola denna
termin. Skolan är således prioriterad av huvudmannen.
Rasttider har ändrats för vissa klasser för att undvika konfrontation mellan vissa
elever. Flera föräldrar engagerar sig och är närvarande under skoldagarna vilket ger
positiva effekter. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete som alla på skolan arbetar
systematiskt med.
Det finns rastvaktsschema som lärarna följer. I och med nya skolbyggnationen blir
det “öar” av skolgårdar och även om det är personal ute på rasterna kan de inte vara
överallt samtidigt. Om elever säger att lärarna inte är ute på rasten ska vi som
vårdnadshavare ställa följdfrågan “vilken rast”? Sedan kan vi kontakta klasslärare
eller rektor om vi har funderingar kring detta.
Det finns många assistenter på skolan under läsåret får de stöttning och handledning
av personal inom det centrala elevhälsoteamet.

●

Rekryteringsläget
Det finns en del vakanser på skolan, dock är rekryteringsläget tufft såväl på Söraby
skola som i hela landet. Det är viktigt att vi som vårdnadshavare och elever
tillsammans med personalen på skolan verkar för att göra den till en positiv och
attraktiv arbetsplats. Vårdnadshavare uppmuntras att ha en tät dialog med
personalen på skolan om vi har tankar/funderingar som vi vill lyfta, detta för att få till
en konstruktiv dialog kring våra barns skolgång.

●

Samverkan för bästa skola
Detta är en satsning som genomförs med Skolverket och Linnéuniversitetet. Man
utgår från de behov som finns på skolan, alltså får skolan stöd och hjälp med diverse
insatser. Just nu har det identifieras vilka behov som finns och värdegrund står i
fokus. En plan ska skrivas av rektor och personal som Skolverket sedan ska
godkänna. Denna satsning kommer pågå och följas upp under tre år.

●

Information om värdegrundsskapande skolarbete
Petra informerar om hennes värdegrundskapande skolarbete. Åk 2 har utbyte med
Kullen i form av ett sagoprojekt. Åk 5 ska skriva berättelser till åk 2 som mottagare.
Grundtanken i lärandet mellan stadierna handlar om att via lärandet skapa positiva
spiraler. När eleverna är kreativa, engagerade, nyfikna och trygga i något så blir det
med automatik lugnare i klassrummen.

●

Teknik
I-pads kommer att ges till elever i åk 4-6, mer information kommer under
föräldramötet.

●

Ombyggnationen
Ombyggnationen förväntas bli helt klar i juni 2017. En invigning av skolan kommer att
ske när allt är klart.
Det kommer att byggas en kompisbänk som eleverna ska vara med att tillverka.

