Minnesanteckningar föräldraråd 16 mars 2016
Närvarande
Föräldrarepresentanter: Niklas Lund, Kristina Rahm, Lennart Magnusson, Caijsa
Andersson, Pia Nordström, Farida Ziani, Anders & Maria Linde, Marie Stana, Annelie
Ersson, Crister Kaiser, Mats Olding, Ursula Josephsson
Lärarrepresentant: Ihréne Hörberg Lindgren
Rose-Marie Olihn, Tf rektor

Val av ordförande och sekreterare
Rose-Marie Olihn leder mötet och för minnesanteckningar
Frågor/synpunkter från föräldrar
Återkoppling tidigare protokoll:
 Duscharna är med i renoveringsplanen, lokalerna renoveras utifrån de behov
som behöver prioriteras på hela skolan.
 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.
Utvecklingssamtal för våren pågår under april. Åk 1 föräldrar önskar samtal
tidigare då uppstartsamtalet i höstas låg tidigt och det upplevs som lång tid till
nästa. Skolan ser över hur det kan bli bättre.
 Enkäter: Föräldraenkät via utvecklingssamtal, lämnas till mentor el i hälsolåda i
entrén. Enkät via mail för högre svarsfrekvens.
Nya frågor:
 Vad innebär NIU?
 Hälsa: Önskan om nyttigt alternativ på skoldisco tex popcorn.

Information från skolledningen
 Personal- Skolsköterska Maj-Britt Eriksen vik 2dgr/v framöver. Syv rekrytering
pågår. Rose-Marie tf rektor under våren, Joakim tidigare rektor är skolchef och
ansvarar för rekryteringsprocessen.
 Anpassningar i lärmiljön- Vikten av anpassningar, Ihrene berättar om visuellt
stöd, stor satsning på utbildning under våren med all personal.

Minnesanteckningar föräldraråd (RMO)

 Elevhälsa-likabehandlingsarbete/Schysst på nätet- genomgång kring samarbete
med Friends där vi genomför Temadagar elever, föräldrautbildning, utbildning
med personalen.
 Elevansökningar- prel ansökan 15 feb= 40 gysär elever och 2 gy elever. 50
studenter i år, elevantalet går nedåt (effekt av årskullarnas storlek).
 Läsårsdata finns på hemsidan för nästa läsår.
 Luna och Baldershus- Från och med november ingår Balders hus AB och
Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna) i
Utvecklingspedagogik Sverige AB
 NPF-forum,19-20 maj 2016 Kistamässan, Stockholm
NPF-forum är Riksförbundet Attentions tionde nationella konferens inom
området neuropsykiatri. Arrangeras i samverkan med ett tiotal partners. Forumet
riktar sig till dig som är intresserad av vad som händer inom området
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden kommer att finnas på
plats på konferensen . Skolorna vänder sig till elever med autism och präglas
avkvalitetsfokus, individuellt utformade insatser och ständig utvecklingG.
 Ombyggnad HRB- vi besökte de nya lokalerna.

/Rose-Marie Olihn

