Möte med Samrådsgruppen på Högavångsskolan
Tid:

Torsdagen den 21 september 2017 18.00-20.00

Plats:

Personalrummet på Högavångsskolan

Närvaro:

Mikael Kjellberg, UBN, Mari Bertilsson, Ingela Nolin, Personal, Melahat Mol,
Socialtjänsten, Katrin Lindelöv, Biträdande rektor, Pekka Kiiskinen, Rektor
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1. Välkomna
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll och information från UBN
Mikael informerade från Utbildningsnämnden, bl. a följande:



Nattis på Ekeryd har öppnat.
Gränums skola ska miljöcertifieras.

3. Rapporter från föräldrar
Föräldrarna tog upp bl.a följande:







Viktigt att säkerställa att kallelsen har gått ut. Kallelse och protokoll läggs i InfoMentor
under Nyheter.
Diskussion kring tjänsteläget.
Diskussion om vad som ska finnas i InfoMentor.
Föräldrarna upplevde att föräldramötet låg rätt i tiden för åk 7.
Finns önskemål om att man som förälder ska få träffa undervisande lärare vid t ex ett
föräldramöte eller Öppet hus.
Frågor om budget 2018. Mikael informerade om att nästa års budget bestäms i
november.

4. Aktuellt, lägesrapport från personalen






Ingela informerade om vaccinationsprogrammet.
Det finns just nu löss på skolan. Bra om skolsköterskan får information för att kunna
avgöra i vilken omfattning det finns.
Vi är mitt uppe i perioden med utvecklingssamtal.
Förra veckan var det AE-dag. Åk 7 hade Viltvårdsdag, åk 8 var tillsammans med
klassföreståndarna och åk 9 exkursion.
Bra start för åk 7.

5.

Aktuellt från skolan

Pekka och Katrin informerade om följande:



6.

Information om skolstarten. Positiva kommentarer från lärarna och eleverna om
skolstarten.
Eleverna börjar bli lite rörligare vilket är ett tecken på att de är trygga på skolan.

Kvällens tema - Motivation
Kort presentation av Carol Dweck - Mindset
Att tänka hjärnan som en muskel; ju mer jag tränar desto bättre blir jag
Vi hjälper våra barn/elever bäst genom att berömma och uppmuntra ansträngningen.
Film - The power of yet https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic
Diskussion kring vad det är vi belönar hos våra barn.

Nästa möte blir måndag 27 november kl 18:00-20:00.

Mikael Kjellberg / Pekka Kiiskinen

Sändlista
Kontaktpolitiker
Föräldrarepresentanter

Socialkontoret
Växtverket
Utbildningskontor

Mikael Kjellberg, Marianne Eriksson
Klassombud i samtliga klasser
Katarina Sigfalk, Mari Bertilsson, Christoffer Saar
Ingela Nolin,
Melahat Mol
Elvin Jakus
Lisbeth Nygaard Karlsson

