Minnesanteckningar samrådsmöte 15/9 på Kungsskolan.
1. Rektor Per Werger välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.
2. Sekreterare för mötet blev Kenneth Bengtsson 7A1
3. Samtliga mötesdeltagare presenterade sig och följande var närvarande:
Kenneth Bengtsson 7A1, Zacharias Fransson 7B, Magnus Karlsson 7C, Britt Fallesen 8A, Kenneth
Lövberg 8B, Gisela Engström 8C, Monica Rudvall 9A, Linda Kristiansson 9B1, Gunilla Hansson
9B2, Mia Matuzovic 9C, Karin Leandersson personal, Per Werger rektor.
4:1 Syftet med samrådsmötet är att det ska vara ett forum mellan skolan och föräldrarna. Att få in
frågor från alla föräldrar via samrådsrepresentanterna. Kan dock vara svårt att få in frågor från andra
föräldrar, kanske det blir lättare nu när informentor finns. Få bort felaktig information som cirkulerar,
samt korta ledtiderna i dessa frågor. Knyta samman skolan och hemmen och framför allt lyssna på
eleverna och fånga upp deras synpunkter.
4:2 Alla mötesdeltagare var överrens att skolstarten varit positiv och mycket lugn. Många elever har
mognat över sommarlovet vilket påverkar skolstarten på ett positivt sätt.
5. Elever som behöver extra hjälp får ibland inte tillräckligt med hjälp. Rektor berättar om nya
personalförstärkningar som ska kunna förbättra detta. 100 elever från 9:an ska på prao snart. Det
visade för mycket film på lektioner sista veckan innan sommarlovet, det vore bättre att göra något
mer meningsfyllt sista veckan. Skolavslutningen i Dalen var mycket uppskattad bland elever och
föräldrar. Önskemål om 2 personal på läxhjälpen för att hinna hjälpa alla, Rektor sätter in ytterligare
personal på läxhjälpen omgående. Elever deltar inte på gymnastiken. Är det ogiltig frånvaro eller vad
händer med dessa elever? Om en elev kommer att få betygssänkning så måste information komma
från skolan till föräldrarna. Läxorna bör fördelas på hela veckan och inte som idag att torsdagen är en
stor läxdag. På Fotbollen på elevens val förekommer kränkningar. Rektor lovar att undersöka saken.
6:1 Nätverksrapporten från förra mötet lästes inte upp på grund av tidsbrist.
6:2 Dessa två frågor bestämdes att tas upp på Nätverksmötet den 29 september på Beringskolan:
Fråga ett. Skolskjutsorganisationen generellt Fråga två. Skolmatsalen Gyllet. Många elever äter inte
och det är platsbrist.
7:1 Per visade planen mot diskriminering och kränkande behandling och frågade efter synpunker.
7:2 Per redogör för några av skolans satsningar för att nå högre måluppfyllelse: Halvklass i svenska,
två förberedelseklasser, dubbel bemanning på alla lektioner i svenskengelska och på läxhjälpen,
mindre grupper i engelska, mer specialpedagog, ökad möjlighet till stöd i matematik, förstärkning i
studieverkstaden, kompetensutvecklingsinsatser för personalen: bedömning och betyg samt läslyftet.
7:3 Filmen om betyg visades inte utan den kommer att visas på nästa samrådsmöte den 18/11.
8. Representanter till Nätverksmötet valdes Gunilla Hansson 9B2 samt Magnus Carlsson 7C.
9. Nästa samrådsmöte är den 18/11 kl. 18,30 i personalrummet på Kungsskolan.
10. Per tackade alla deltagarna och förklarade mötet avslutat.

