Minnesanteckningar Samrådsmöte Kungsskolan 2016-02-04
Närvarande: Per Werger, Karin Leandersson, Tomas Nilsson, Rita Nilsson (7A2), Jenny Hugosson (8C), Magnus
Karlsson (7C), Monika Rudvall (9A), Mia Matuzovic (9C), Britt Fallesen (8A), Zacharias Fransson (7B), Tyrone
Stebner (S) och Tomas Bjerner (S)
Vi gick igenom förra mötets anteckningar.
Per beskrev nuläget på skolan.
Utvecklingssamtal pågår för fullt.
Morgan Alling´s föreläsning tidigt på terminen var uppskattad av alla på skolan.
Årskurs 9 har varit besök på ÖUBC veckan som gick. Årskurs 9 har varit på teaterbesök, där uppföljning skall
ske inom kort. Skolan jobbar fortfarande med att stötta/hjälpa de elever som ligger lågt i betyg, detta för att
de skall kunna höja de så snabbt som möjligt.
Punkter från klassrepresentanterna, var enligt nedan.












Positiv respons från många håll gällande föreläsningen av Morgan Alling. Det framkom även att man
måste vara snabb i uppföljningen av föreläsningen. Trygghetsgrupp skall skapas enligt Per.
Det inkom från flera klasser att iPads används för lite i utbildningen. Det skall nyligen ha gjorts en
enkät på skolan hos eleverna.Datoranvändningen för eleverna i årskurs 9 är inte tillfredsställande.
Man jobbar med att förbättra det.
Nya uppehållsrummet på A-våningen är fint.
Det upplevs som mycket läxa i Årskurs 8, framförallt ojämnt, med många läxor vissa veckor, få andra.
Infomentor används inte tillfredsställande ännu, vilket borde åtgärdas. Flera klasser upplever, sen
info, eller ingen info.
Det saknas möjligheter att lagra filer, såsom protokoll, blanketter på Infomentor. Dock kan man
numera maila klasslärarna vilket är bra.
Kungsskolans hemsida kommer tas, den kommer precis som all andra skolor i kommunen finnas
direkt under ”barn & utbildning” på kommunens hemsida, där kommer också alla filer att kunna
ladas ner.
Frågor om PRAO kom upp och det fortsätter för Årskurs 8 och 9 precis som förr. Vilket alla tycker är
bra och näringslivet är positiva.
Appen Periscope kom upp. Självklart har skolan ett ansvar att utbilda i hur den används när och om
den används i utbildningssyfte. Men det är ett föräldrar ansvar i att tydliggöra för sina
barn/ungdomar vad det är och riskerna med den. Per kom med förslag i att bjuda in IKT-pedagogerna
vid nästa samrådsmöte. Vilket alla var positiva till.

Vi tittade på en kort film om formativ bedömning, som ingår i lärarnas kompetens utveckling.
Man kommer erbjuda sportlovsskola för de i årskurs 9, under sportlovet mån, tis och ons i svenska matte och
engelska. Frivilligt såklart.
Studiedag 16/5 för att utveckla samarbetet mellan lärarna i Årskurs 4-6 och lärare på Kungsskolan.
Tydligare åtgärdsprogram för särskilt stöd vid icke godkända betyg i Årskurs 7.Rapport från Nätverksgruppen.
Man skall förstärka elevhälsan. Ny förskolechef skall tillsättas. Mer resurser för rektorer gällande nyanlända,
som inte tas från skolans budget. Nya hemkunskapssalar kommer börja byggas den 16/6, den 2/5 påbörjas
byggande av nya slöjdsalar på Beringsskolan. Nästa läsår kommer det att bedrivas annan typ skolbiblioteks
verksamhet pga byggnationen.Datum för samrådsmöte är 30/3 samt 17/5.
Vid anteckningarna, Zacharias Fransson

