Minnesanteckningar föräldraråd 22 mars 2017
Närvarande – skicka runt närvarolista
Föräldrarepresentanter: Niklas Lund, Caijsa Andersson, Crister Kaiser, Elisabeth
Björk, Eric Renman
Lärarrepresentant: Ihréne Hörberg Lindgren
Rose-Marie Olihn, rektor

Val av ordförande och sekreterare
Rose-Marie Olihn leder mötet och för minnesanteckningar
Frågor/synpunkter från föräldrar
Uppföljning från tidigare möte:
 Kommunikation med mentor/skolan, fortfarande otillfredsställande för några.
Skolan har haft diskussionen uppe, var och en behöver komma överens
med sin mentor hur återkopplingen ska se ut. Ingen generell regel på
återkoppling kommer upprättas då det är mkt individuellt hur behovet ser ur.
Svar: Hur har det upplevts nu?
 Enkäter: Enkät via mail för högre svarsfrekvens
Svar: Enkät via mail för högre svarsfrekvens är utskickad i måndags, det som
inte har mail har fått den hemskickad. Man kan också få föräldraenkät via
utvecklingssamtal, lämnas till mentor el i hälsolåda i entrén.
 Hälsa: Önskan om nyttigt alternativ på skoldisco tex popcorn.
Svar: Vi har tagit upp det i gruppen som är ansvarig. Då vi tidigare haft endast
nyttiga alternativ har ingen i princip handlat. Vi för kontinuerligt samtal i
klasserna om vikten av god kosthållning. Vi talar också om att vid vissa tillfällen
är det ok att äta onyttigare som tex vid traditions fika, dicso kan välja det man
själv tycker är gott.

Nya frågor från vårdnadshavare, svar från rektor.
När kommer gy ha naturkunskap, Svar: Till hösten
Tydlighet kring edWise inloggning, Svar: Finns på hemsidan
Biblioteket, hur ser det ut i framtiden? Utveckling? Svar: I nuläget är det ok och får se
ut som det gör.

IT-datakurser, kan alla få läsa någon som kan passa? Svar: Det får man se över i ISP:n,
vissa program har det i sin programplan.

Information från skolledningen/KTT-chef

Elevansökningar- = 33 gysär elever och 6 gy elever. 33 studenter i år
Läsårsdata finns på hemsidan för nästa läsår
Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling:
Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och
vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar
med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i
”Visible learning”.
När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder
det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna
och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Att diskutera och arbeta
tillsammans är på många skolor självklart redan i dag. Det som forskningen nu
presenterar är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet.
(Skolverket)
Pågående grupper kollegialt lärande Häggvik 16/17









Förmågor – högre
Förmågor – lägre
Matematik
Pedagogiska samtal
Idrott och Rörelse
Estet
Livskunskap
Sambedömning

Elever som brinner för miljön
Varje torsdag sprutar fyrorna på ESV och SNS ut nya artiklar och filmer på sin hemsida
Miljönördar. Deras projekt ingår i kursen gymnasiesärskolearbete (läs mer på
Skolverkets hemsida) och innehåller mängder av både roligt, intressant och viktigt
material.

Information från Fritids
Fritids har i dagsläget fem ungdomar på kö av befintliga elever på skolan. Nio elever
har ansökt om fritids i höst hittills, denna siffra kommer förmodligen öka under våren.
Det brukar vara många som söker under senare delen av våren. 13 ungdomar slutar på
fritids i sommar (studenter). Vi ser ett fortsatt "högt tryck" vad gäller efterfrågon på
fritidsplats vilket är roligt.
Vi har fortfarande sju olika fritidsgrupper, vi kommer att sitta och se över grupperna
inför nästa läsår och möjligtvis kan det bli någon form av förändring i grupperna. Det
beror på vilka som söker osv, om förändringar görs kommer självklart detta att
kommuniceras ut i god tid.

Aktiviteterna på fritids rullar på där vi jobbar mot att ungdomarna själva ska
komma med så mycket förslag som möjligt för att göra dem delaktiga i sin egen insats.
Tvärgruppsaktiviteterna, önskisar, bollgrupp, gym och promenad är populära aktiviteter.
Under loven fortsätter vi att göra utflykter och andra "större" aktiviteter då vi har mer
tid.
För de som är intresserade av att ansöka till fritids så är gången den att man hör av sig
till verksamhetschef och anmäler intresse, därefter kontaktar man sin LSS-handläggare
som förhoppningsvis beviljar insatsen.
Om frågor uppkommer kring fritids är man välkommen att höra av sig till tf
verksamhetshetschef Marcus Frykstedt på 070-517 03 41 eller marcus.frykstedt@up.se

/Rose-Marie Olihn, rektor

