Minnesanteckningar PTA:s möte 2014-09-23 kl 18-20 i
Engelska skolans bibliotek
Närvarande:
Nette Danielsson, 4B
Renée Lindström, 4B och 6D
Anita Markström, 9A
LenaMarie Hagman, 8A
Åsa-Kajsa Zetterman, 9B
Karin Bascuas, 6B och personal
Susanne Danneborn, 6C
Katarina emlund, 7B
Birgitta Åkerlund, 8D
Leila Sandmon, 9C
Ordförande hälsar alla välkomna.
Anmälan av övriga frågor
E-post
Deltagande i evenemang
Trafikenheten på polisen
Rektor har ordet
Det har varit svårt att hitta en vikarie för Mr. Öberg som arbetar som slöjdlärare men
som nu studerar på halvtid. Just nu är det en pensionerad lärare från kommunen
som går in och har de timmarna.
Fritids/Juniorclub
Tillståndet är beviljat men tillståndet gäller inte för än nästa höst varför detta dröjer.
Kommunens bidrag räcker till en tjänst och det övriga betalas av skolan
Ht -14
Terminen har börjat väldigt, väldigt bra! En lugn start – allt har varit så positivt.
Kommande fredag ska Internationella Engelska skolans mittregion hålla
regionkonferens. Då träffas personal från Örebro, Linköping, Västerås, Eskilstuna,
Karlstad för erfarenhetsutbyte.
I år är det 420 nyanställda på 24 skolor.
Nya ägare
Personalen märker detta genom att det är noggrannare uppföljningar, nationella prov
och förhållandet mellan dem och betygen, enkät till personal/föräldrar/elever som

sedan ska jämföras mellan skolorna. Det finns en bra skoljurist och skolchef som
kommer att kunna ge bra stöd.
Skolan ska se över varför betygen ligger högre än nationella proven och relationen,
vad gäller betyg, mellan pojkar och flickor. Vad beror det på och hur motiverar vi
dem bättre?
Mr. Carry och Rapp går in och tittar lite mer på betyg och lärare. Hur får vi med
eleverna? Att synliggöra vad som förväntas av dem – viljan att göra ett bra jobb och
vikten av att träna! Visual learning, formativ bedömning (att bedöma under arbetets
gång). Minska på de skriftliga proven. Flipp the classrom går ut på att spara tid från
lektionerna vilket ger resultat. Läraren kan se hur många gånger eleven tittat på
filmen, om de gjort frågorna mm (framförallt åk 8 o 9). De yngre vill gärna ha lite
mer kontakt med läraren varför detta inte används i lika hög utsträckning i de lägre
årskurserna.
Tydliga förväntningar och att skolan har förtroende för föräldrarna och det aktiva val
de gjort då de låtit sina barn börja här.
Elever som gått på skolan skriver med det i sina referenser.
Rapport från discot
När discot genomfördes upplevde flera av de ungdomar som var med och hjälpte till
att de ensamma blev ansvariga för situationen i ett större sammanhang. De såg flera
barn som var ledsna och som de inte kunde trösta.
Flera av föräldrar hade fått tillsägelser av sina barn att inte finnas i den direkta
närheten varför många höll sig en bit bort. För att motverka denna situation inkom
ett förslag på att de föräldrar i de yngre åldrarna går in och jobbar mer aktivt när de
äldre har disco och vise versa.
20 – 30 elever gick bort till Willys och föräldrar fick agera som vakter. Tydliga regler
om vad som gäller ska skickas med inbjudan till discot.
Övriga frågor
E-posten kommer inte fram - får tillbaka det som spam. Mr.Rapp tar det med Mr
Axelsson.
En elev som deltagit i Pridefestivalen har på skolan efteråt fått kommentarer att
detta inte var lämpligt. Mr.Rapp ser allvarligt på detta och följer upp det.
Till nästa möte har Katarina Emlund bjudit in Bernt Larsson som arbetar som chef på
trafikenheten på polisen. Han ska finnas med och svara på frågor och vara bollplank
vad gäller trafiksituationen kring skolan.
Nästa möte är den 22 oktober.

Årsmötet är den 13 november.
Ordförande tackar alla för medverkan och PTA-mötet avslutas.

