Minnesanteckningar från PTA-möte 2021-10-11
Presentation av PTA (Yvonne och Helena)
Presentation av rektor Mr Ballard och Ms Svenman
Närvarande föräldrar, 36 st, mestadels föräldrar till åk 4, 5 och 6.
PTA berättar
Senaste 1 ½ året har PTA inte kunnat träffa skolans ledning som tidigare och för att planera
disco, utflykter och annat. Alla sådana tillställningar har varit inställda och PTA har istället
arrangerat pizza-luncher för åk 4,5 och 6. Samt bidragit med pengar till klassaktiviteter på
våren.
Skolan berättar
Nu pågår arbete med grupputveckling (med Susan Wheelans grupputvecklingsmodell som
bas) i alla årskurser. Eleverna jobbar med de olika faserna, t.ex. så berättade Ms Svenman
om hur de fokuserar på att främja ett fint samarbete i klassrummen tillsammans med
eleverna. Några klasser har t.ex. gjort posters att hänga upp i sina hemklassrum som ska
påminna om hur de ska tänka/agera i vardagen. Klassrumsregler – handlar bland annat om
miljön, arbetsro, respekt m.m. Påminna om att skolan inte samma som att vara hemma –
man är i en annan roll som student och måste visa hänsyn gentemot andra elever och lärare.
Viktigt fokus för skolan är att ha bra relationer (Elever-Lärare-Föräldrar) för att ge trygga
elever. Skolan vill också behålla glädjen i skolmiljön och ”bring fun back to school”.
Det gör man bland annat med roliga tema-dagar. Hittills har de haft Pyjamasdagen –
ISEÖ-tema – Klä dig som lärare-dagen (elever klädda som lärare och tvärtom.) Mycket
uppskattat! Ska finnas videos på schoolsoft på några av dessa inslag.
Skolan jobbar med att ha gemensamma områden/teman (collaboration classrooms) att
arbeta med samtidigt i flera ämnen t.ex. matte/musik eller svenska/SO. Roligare och
effektivare lektioner eftersom det blir gemensamma beröringspunkter i flera ämnen
samtidigt.
Covid
Lugn start, bara 3 fall hittills i höst.
Skolan fortsätter med samma regler som i våras.
Fortsätter att hålla alla elever klassvis.
Höst 2021
Fredag innan höstlov – höstfest! Halloweentema i skolan.
V 46 nationella prov – 8:orna är på prao och åk 4,5 och 7 gör andra saker för att 6:orna ska få
lugn när de gör sina prov.
I nov ordnas en anti-mobbing-dag.
Nobeldagen – middag, priser, julbord

Allmänna frågor
• Sjukfrånvaro – hur hittar eleverna infon på vad de missar och behöver göra?
För varje ämne ska det finnas en planering i SchoolSoft – I menyn // Subject // ämne
• Vad tycker föräldrarna om nya sättet med digitala föräldrarmöten/utvecklingssamtal?
Bra med utvecklingssamtalen – det funkar mkt bra. Fortsätt gärna med de digitala
utvecklingssamtalen. Finns ändå fördelar med fysiska möte, så önskemålet är att få
erbjudande om båda alternativen.
Vi vill dock gärna besöka skolan ändå, så riktiga möten behövs i större sammankomster.
• Vaccination?
Finns ingen klar plan från regionen än, så skolan avvaktar. Ev att vaccination kan ordnas på
skolans område/tid men här finns inga planer än så länge i alla fall.
• Byggkaos runt skolan.
Nu börjar det funka bättre med att hitta.
Men övergången över Hagmarksgatan är inte bra som det är nu, skolan pratar med kommun
om hur situationen kan bli bättre. ISEÖ kan tyvärr inte att ha personal som vaktar
övergången.
• Vad vill vi göra under året med PTA IESÖ?
Här håller vi det öppet och tar gärna emot tips och förslag från både skolan och föräldrar på
vad vi ska hitta på/fixa.

