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1.

Välkomna
Mikael hälssade välkommen och förkklarade möte
et öppnat.

2.

Föregåend
de protokoll och inform
mation från UBN
U
Vi gick igen
nom föregående protokolll som godkä
ändes och lad
des till handllingarna.
Mikael informerade från
n Utbildningssnämnden om
m följande:
●
●

3.

Inforrmation om bristen
b
på lokkaler inom ko
ommunens olika
o
verksam
mheter.
Indu
ustriprogramm
met startar ti ll hösten igen på Nordenbergsskolann.

Rapporterr från föräldrrar
Föräldrarna tog upp bl.a följande:
● Förä
äldrarna uppllever att info rmationen ärr bristfällig i InfoMentor vvid aktiviteterr som inträffa
ar i
verkksamheten elller om det ko
ommer ny pe
ersonal till sk
kolan.
● Luncchrasten upp
plevs som ko
ort av någon elev. Föräldrrarna lyfter ddock att det är
ä bättre att det
d är
30 min
m lunch, än
n att lunchen är för tidigt eller
e
för sent på dagen.
● Elevvskåp. Hur sä
äkert är det a
att förvara sin
na saker i sk
kåpet? Tydliggare regler önskas kring hur
h
dato
orer förvaras under dagtid
d. Om det ko
ommer inform
mation om attt det finns en
n kopia på en
n
nyckkel så byts lå
åskolven ut. IIKT-gruppen, tillsammans
s med IT-avddelningen, arbetar med att
a ta
fram
m kommungemensamma rutiner kring vad som gä
äller om en daator försvinn
ner eller går
sönd
der. Mikael ta
ar även fråga
an med sig tiill UBN.

4.

Aktuellt, lä
ägesrapportt från person
nalen
●
●

5.

är en tuff period för eleve
Marii informerade
e om att det ä
erna i åk 9 m
med nationella prov. Även
n
övrig
ga klasser ha
ar relativt myycket prov nu
u.
Jam
mes berättade
e om att han just nu jobba
ar mycket me
ed praoveckkorna i åk 8 samt
s
med om
mvalet i
åk 9.
9

Aktuellt frå
ån skolan
Pekka och Katrin inform
merade om fö
öljande:
●
●

Kortt information om den trag
giska händels
se som drabb
bade Olofströ
röm.
Inforrmation om tjjänsteläget i nför hösten.

6.

Kvällens tema
t
Resultatet från föräldraen
nkäten disku
uterades i mindre grupper. Följande ppunkter togs upp av föräld
drarna
vvid diskussio
onen.
● Enkä
äten visar attt eleverna kä
änner sig tryg
gga i skolan.
● Allt för
f många fö
öräldrar upple
ever att deras barn inte har
h arbetsro ppå lektionern
na. Någon förälder
lyfte att de upple
ever att det h ar blivit bättrre under den här termineen.
● Svårrt att avgöra vilken perso
onal man menar när man svarar på ennkäten. Svårrt att svara på
å
fråga
an om man upplever
u
storra skillnader mellan perso
onal.
● De flesta
f
föräldra
ar upplever a
att barnen får det stöd de
e behöver. Viiktigt att kom
mmunikatione
en är
tydlig
g mellan förä
äldrar och skkola.
● Flerttalet föräldra
ar upplever attt de använd
der InfoMento
or för att få innformation.
● Följd
dfrågor behö
övs till enkäte
en.
Katrin och Pekka samma
anfattar enkä
äten utifrån kvällens
k
disku
ussion och ssätter sedan upp nya mål inför
nästa läsår kopplat
k
till ele
evers och förräldrars bild av skolan.

Nästa möte blir torsdag
g 14 septem
mber kl. 18:00-20:00.
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