Samrådsmöte Gemla skola
2017-12-06
Närvarande personal:
Magnus Elmqvist, rektor
Christina, lärare
Madis, Fritids

Närvarande klassrepresentanter:
Yvonne Andersson
Annelie Sundberg
Karolina Malm
Tokien Sthåle
Therese Paldan
Malin Widahl

Agenda:
 Föregående protokoll
 Information från skolan
 Övriga frågor

Föregående protokoll
Magnus gick igenom förra protokollet som innehöll följande punkter:










Samrådets funktion
Ny personal på skolan
Avsaknad av skolsköterska
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Rutiner för klagomål på elevernas utbildning
Skolinspektion- granskning av Gemlas fritidshem
Skolenkät
Nationella prov
Skolkatalog

 Försäkring av Ipads
 Tillgång till skridskor på fritids
 Frukt vid mellanmålet

Information från skolan:
1. Tyvärr kunde inte Anders Jonsson Åkerlund (enhetschef vid
måltidsorganisationen) medverka på samrådsmötet. Anders försöker
delta vid nästa möte.
2. Magnus informerar om personalförändringar:
a. Gemla har fått en ny skolsköterska som heter Amanda Nybeck.
Amanda har börja på några procent och kommer efter årsskiftet
arbeta på 80% på Gemla, Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås skolor.
b. Sofia Gustavsson har varit föräldraledig och kommer tillbaka i
januari.
c. Kristina Grönsgård är sjukskriven men börjar jobba lite smått i
januari.
3. Lucia
a. Årskurs fyra går luciatåg den 13:e december. Rastfaddrarna är
inbjudna till luciatåget.
b. Förskoleklassen har luciatåg den 11:e december
4. Pearls är en internationell undersökning/bedömning av barns förmåga av
läsförståelse. Undersökningen/bedömningen har genomförts bland
elever i årskurs fyra och Sverige hamnade i topp 10 i världen. Sveriges
resultat har förbättras det senaste året.
5. Det har gjorts en Kvalitetsgranskning av 20-tal fritidshem i Sverige där
Gemla var utvalda. Alla Fritidshem fick tre utvecklingsområden att jobba
med. Gemla har jobbat med åtgärder kopplade till sina
utvecklingsområden och fått positiv feedback på sina genomförda och
planerade aktiviteter.

6. Skolavslutning 21/12, skolan slutar 11:50 och skolbussarna går 12:00
7. Skolstart vårterminen 8/1

Övriga frågor:
Diskussion kring aktiviteter på rasterna. En del elever har svårt att hitta
något att göra på rasterna. Gemla har en varierande skolgård med
tillgång till både lekplats, skog, dunge och möjlighet till olika bollsporter.
En tanke är att lärarna samt rastfaddrarna kan tipsa om olika aktiviteter
som tex hopprep, spel om det behövs.
Nästa möte:
Onsdagen den 28/2 klockan 18:30-20:00

