Samrådsmöte Gemla skola
2017-10-11

Närvarande personal:
Magnus Elmqvist, rektor
Christina, lärare åk 3
Anna, Fritids
Helena, fritids
Närvarande klassrepresentanter:
Yvonne Andersson åk 6
Julia Utbult F-klass
Anna Larsson stand in åk 3
Therese Spjuth åk 5
Mikael Granefeldt åk 2
Maria Holstensson åk 1
Annelie Sundberg åk 5
Karolina Malm åk 1
Erik Sellström åk 4
Malin Carling F-klass
Hani åk 4

Magnus informerar
1. Samrådets funktion:
Magnus går igenom samrådets funktion.
Samrådet ska bland annat fungera som ett bollplank för att få en bild av hur föräldrarna
upplever skolan.
2. Förra mötet i maj pratades om följande:
Skolavslutning
Körverksamhet
Sommarverksamhet
Kvalitetsgranskning från Skolverket
Brukarenkät
Rastfadderpladder
Kulturrådet
3. Ny personal på skolan:
I åk 4-6 har vi en ny musiklärare, Markus Andersson. Han är även i Vederslöv och lite på Pär
Lagerkvistskolan.
Åk 1-3 en ny, Julia Mauritzsson Birgersson jobbar som lärare/lärarassistent i åk 1-3
Fritids: Anton Hagelberg ny på fritids, kommer jobba fram till jul.
Fritids: Helena Aronsson ny på fritids.
Elevassistent/fritids: Alice Birgersson åk 1-3
Elevassistent/fritids Lina Johansson åk 4-6

4. Saknar skolsköterska på skolan. Intervjuer pågår.
Kurator finns i ”västra skolområdet” där Gemla tillhör.
Vaccinationer kommer lösas så att de sker på Gemla skola.
5. Elevtal för Gemla skola
I dagsläget finns 171 elever på Gemla skola.
Tills nästa år kommer elevtalet sannolikt sjunka något.
92 inskrivna barn på fritids.
6. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Detta måste alla skolor ha, den ska beskriva hur man kan förebygga, vilka åtgärder som ska
vidtas och så vidare. Denna jobbas det löpande med från skolans sida.
Denna finns att läsa på skolans hemsida.
7. Rutiner för klagomål på utbildningen
I första hand ska man ta kontakt med berörd personal.
I andra hand tar man kontakt med rektor.
I tredje hand ska man ta kontakt med utbildningsförvaltningen, då görs en intern utredning.
I sista hand kan man vända sig till skolinspektionen.
8. Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning på Gemla fritidshem.
Granskningen gjordes på ett 20-tal utvalda skolor runt om i landet
Tre frågeställningar
* Hur främjas kommunikationen på fritids
* Hur jobbas det med natur, teknik och samhälle
* Hur stöttar rektorn i ovan frågeställningar?
Tre utvecklingsområden plockades fram till:
1. I arbetet med eleverna ska digitala medier och plattformer användas i högre utsträckning.
2. Elever med annat modersmål än svenska ska ges bättre möjlighet att utveckla sin språkliga
förmåga både på svenska och på modersmålet.
3. Personalen ska ges bättre möjlighet att samarbeta med annan personal och lärare på
skolan.
9. Skolenkät har skickats ut till föräldrar i åk 1-6
Ca 60% har inte svarat på den, alla uppmanas att svara.
Ett svar per barn är det som efterfrågas.
10. Nationella prov för åk 6 är snart dags.
Åk 3 görs det i svenska och matematik. 12/3-18/5 är provperioden.
Åk 6 Muntliga prov i svenska, matematik och engelska, 6/11-15/12
Skriftliga prov 6/2 och 8/2 svenska
Matematik 10 april och 12 april
Engelska 2 maj och 4 maj
Ingen ledighet beviljas under de nationella proven.
11. Skolkatalog
Inga nya avtal får skrivas med skolfotoföretagen.

Förvaltningen ska se över hur de ska ställa sig till skolfotografering och komma med riktlinjer.
12. 25 rastfaddrar finns på listan, ca 20 av dem är här regelbundet.
Viktigt att det finns extra vuxna och en äldre generation med på raster. Det är positivt för alla
inblandade och en riktig tillgång på Gemla skola

Frågor och synpunkter från klassrepresentanterna
* Hur fungerar det med försäkringar på iPads? Den är försäkrad på skolan, på väg och hemma
men inte för slarv och försummelse. Ingen självrisk men en administrativ avgift som kan tas ut vid
olycka. Skolan har hittills stått för denna avgift.
* Vid kommande friluftsdag med skridskoåkning, kan man samordna så att gamla skridskor kan
lämnas på skolan så att alla som inte har skridskor också kan åka?
* Önskas frukt på mellanmålet igen. Måltidsorganisation i Växjö Kommun – från detta köper
skolan de måltider som de vill ha.
Skolan kan köpa in detta men då tar man pengar som annars hade gått till personal som
exempel.
Kan man flytta frukten från frukosten till mellanmålet istället?
* Smör kommer köpas in istället för Lätt&Lagom så fort sista byttan Lätt&Lagom är slut.
Vid frågor kring måltiderna kan man som förälder kontakta enhetschefen för
Måltidsorganisationen Andreas Åkerlund. 0470-416 36 andreas.jonssonakerlund@vaxjo.se
Planer på att bjuda in honom till ett samrådsmöte.
* Önskemål från F-klass att det blir mer fasta aktiviteter och uppstyrda lekar på fritidstid.
* Hur är processen kring barn som behöver specialpedagogik, hur kommuniceras det ut till
föräldrarna att ens barn träffar specialpedagog regelbundet? Magnus ska se över detta.
* iPad istället för datorer – finns det något resonemang kring varför valet blev iPad istället för
dator. Svar: kommunen har gått på ChromeBook men eftersom det fanns ett överskott av iPads
är det det som eleverna får på Gemla skola i dagsläget, en kostnadsfråga helt enkelt.
På sikt blir det sannolikt Chromebooks istället.

Nästa samrådsmöte 6/12 kl 18.30

