Protokoll föräldrakonferens
Plats:
Sal A9, Norregårdskolan, övervåningen
Tid:
Onsdagen den 13 mars kl.18.00
Närvarande: Föräldrarepresentanter samt skolledning

Dagordning:
1. Vad händer på skolan just nu? Allmän information.
Synpunkter från föräldrar och personal.
Skolledningen presenterar sig.
Annika Löwenadler ny som bitr rektor sedan Jan 19.
Anneli informerar om läget på skolan: Skolledningen upplever att det varit en lugn uppstart
på vt 19.
Åk 9 har påbörjat en period med NP.
Åk 7 upplevs som en lugn grupp, dock har skolan proaktivt arbetet med några klasser.
Åk 8 skolan har riktat resurser mot årskursen – för att bibehålla den goda utvecklingen som
råder.
Skolledningen ser ett behov av att arbeta proaktivt med eleverna när det gäller hantering av
sociala medier. Detta kommer aktualiseras med bl.a. information på kommande
föräldramöten samt med information/utbildning för eleverna.

2. Uppföljning av utvecklingssamtalen.
Utvecklingssamtal genomförda med samtliga årskurser.
Annika informerar om IST lärande – som är ett nytt system för uppföljning av elever i Växjö
kommun. Norregårdskolan kommer att koppla på vårdnadshavare under våren.
Som vårdnadshavare kommer du att kunna följa din ungdoms utveckling i
skolan genom IST. Vårdnadshavare kommer att kunna logga in i IST med mobil
bank ID. Information hur man loggar in, kommer att sändas ut till
vårdnadshavare under våren.
3. Resultat och måluppfyllelse
Anneli informerar om att fr.o.m. ht 19 kommer åk 7 få utökad timplan. Detta innebär 60 min
extra matte, samt 30 min idrott extra i veckan. Timmarna kommer plockas från
elevensval. Detta är en styrning från skolverket. Den nya timplanen kommer att
gälla för kommande åk 7.

4. Gruppdiskussioner
Utifrån det som föräldrarepresentanterna får till sig upplevs skolan som lugn och trygg.
Fritidsgården lyfts – bra aktiviteter och tryggt att vara där.
5. Övriga frågor
Upplever skolledningen att skolan har tillräckliga resurser?
Skolan upplever att det ät tillräckligt med resurser (spec. lärare). Eventuellt kommer skolan
utökas med ytterligare en klass och då finns ett ökat resursbehov.
Finns det möjlighet att få tillgång till prov/provresultat?
Lärare lämnar helst inte ut prov. Men det finns möjlighet att kontakta lärare för att få
återkoppling på skrivna prov.
Hur hanterar skolan lärarbyten/har skolan beredskap för lärarbyten?
Generellt har skolan få lärare som slutar.
Skolledningen upplever att lärarna på skolan har förmågan att skapa goda relationer med
nya elever.
Dock är skolledningen medvetna om att det i några klasser har varit flera lärarbyten på kort
sikt.
Frånvaro – i Dexter kam man bara göra en frånvaroanmälan.
Giltig frånvaro – vh anmäler via Dexter, som vh kan du frånvaroanmälan enstaka timmar i
Dexter.
Ledighetsansökan ska göras för ledighet, vid ledighet för en dag eller längre.

Mötet avslutas.

