Minnesanteckningar Samrådsmöte Stenstorpsskolan/Gustav Dalénskolan
2016-10-04
Stenstorpsskolan klockan 18.00-19.30
· Genomgång av föregående protokoll
· Information från Stenstorpsskolan:

Mowitz: Nu förverkligar vi det påbörjade under vårterminen med en Hälsofrämjande
skola. Nu jobbar vi med Plan mot diskriminering och kränkande behandling som ju
är en del av det främjande och förebyggande arbetet.
Info. Barn och rökning för år 7-9 på Dalénium var bra!
Nu är det utvecklingssamtal på gång och så även idrottsdag, det blir orientering på
Mösseberg.
Det fungerar bra påStenstorpsskolan med alla elever nu, men det har varit lite
sabotage på mopeder och cyklar.
· Information från Gustav Dalénskolan:

Lisa P informerar om Trivselledarprogrammet/Trivselskola. På GD är det från år 3
och på Stenstorpsskolan från år 4-6. Eventuellt blir det för år 7-9 läsåret 17/18. Det
är 4 elever/klass som har i uppdrag att erbjuda/leda rastaktivitet. Övriga vuxna som
ansvarar är Bengt G, Maggan och Emil.
Fritidshemmets mål är Språk och kommunikation.
Det blir flytt till nya lokalerna vecka 43, det är fina och ljus lokaler.
Fritidshemmet tackar för det ekonomiska stöd de fick från Föräldraföreningen till sin
lägerresa. Vi för ett samtal kring framtida resor/utflykter och de kostnader det för
med sig. Finns möjlighet till "sponsring" från Föräldraföreningen? Kan skolan
skjuta till mer pengar?
Fritids samarbetar med Dalénium och har påbörjat ett samarbete med Biblioteket.
· Övrig information:

Mowitz: trygghetsgruppen ska ha 2 träffar i höst, första mötet efter att enkäten är
sammanställd. De enkäter som ska göras är KIKK-enkäten (år 5+8),
Stenstorpsskolans egen enkät (år 4-9) för år tre blir det en del av utvecklingssamtalet.
Vid skolstarten startade vi upp värdegrundsarbete med personalen där vi lyfte
Trygghet/trivsel, Värdegrund och Delaktighet/inflytande.
Rastverksamhet, lite mer att göra på rasterna med bland annat ett bordtennisbord till,
spel (inköpta och skänkta) och Wii-spel (bla danstävling).
· Information bygget:

Tisdagen den 11/10 kommer alla möbler. Vecka 45 startar etapp 2 upp. Det vi har
kunnat skänka har vi skänkt till andra skolor i kommunen och till hjälporganisationer.
Invigning kommer att ske 17/10.

· Övriga frågor:

Skolfoto, ska det bli skolkatalog? Personalfoto? Jessica hör med fotofirman som har
haft ansvar för planeringen.
Trots att det lovats att det inte ska tas kort och/eller filmas så görs det ändå. Vi lyfter
det i alla klasser igen. Vad gäller för mobiltelefoner? Alla telefoner ska lämnas in
under lektionstid för att inte störa. Kan man ha föreläsning för elever/föräldrar?
Någon årskurs, tex 6 eller 7?
SYVL, vem är det och vad har han för mailadress? Anders Johansson, Tommy ber
Torbjörn lägga ut hans mailadress på hemsidan.
Unikum. Det finns inget på Unikum, man får inte veta vad eller hur. Vi ska titta på
alternativa sätt att informera mer formativt. Det finns skolor som har hittat former för
och är bra på god kommunikation via Unikum.
Hur upplever Mowitz situationen på skolan? Han träffar elever mycket på raster
tillsammans med theres. Det är stor skillnad, det är mycket lugnare och bättre
arbetsro på lektionerna enligt lärarna. Rasterna känner jag spontant är mycket bättre
än i våras men det finns fortfarande att göra. Vi har 284 elever med olika
förutsättningar så det händer saker, men samarbete mellan lärare/elevhälsa blir bättre
och bättre så vi gör framsteg.
Cafeterian är öppen samtidigt som restaurangen så eleverna fikar ibland istället för
att äta mat. Kan vi ha andra öppettider? Till hur stor del är utbudet "sött"? Youghurt,
vitt bröd mm.

