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Anteckningar skolråd 171018 
 
Representanter närvarande från följande klasser: 

7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8D, 9B, 9D, 9E       

Skolan representeras av:  

Ann-Sofi Forsell, Tobias Hedenström, Rut Svensson, Johan Vallgårda. 

Mötesordförande:  

Erik Juntikka, rektor. 

 
 
 

1. Hur första månaderna på terminen har varit – lärarrepresentanter, skolledning samt 
föräldrar. 

a. Från skolpersonal 
i. Skolstarten upplevs mycket lugnare än förra året. Lugnare bland 

eleverna, mer rutiner igång och på plats. Mer av verksamhetens olika 
delar är i gång sedan start (café, etc.) Trevlig stämning bland eleverna, 
man visar hänsyn för varandra och det är en förhållandevis lugn miljö. 
Eleverna upplevs trivas och resp. årskurs hade bra aktiviteter vid 
skolstart som föll väl ut. Avsevärt mindre förstörelse nu än förra 
höstterminen. 

b. Från föräldrar  
i. Många elever är uttryckligen mycket positivt inställda sedan skolstart. 

Någon klass upplever att det fortfarande är pratigt i klassen (enskild 
förälder) men att det blivit bättre än förra terminen. Många positiva 
kommentarer om pingisbordet. (kommentar från skolledningen: 
ytterligare ett pingisbord är beställt). Den utdelade frukten är 
generellt uppskattad. 
 

2. Om information och informationskanaler 
a. Skolledningen har endast mötts av positiva kommentarer – detta bekräftas av 

klassrepresentanterna. Men skolledningen är medveten om att inte alla nås 
genom denna kanal heller, men alla ska i alla fall veta var informationen finns. 
Det är nu viktigt att förstå att man som förälder själv får söka sig till 
informationen. För att förenkla detta så finns instruktioner på 
www.heddaundervisning.com under FAQ  för hur man kan göra inställningar i 
mobiltelefoner / datorer för hur man kan prenumerera på nyheter eller skapa 
genväg till infosidan. 
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3. Datorer 1/1 och Sharepoint 

a. På Sharepoint ska arbetsmaterial, LPP (lokala pedagogiska planeringar) och , 
anpassat material finnas. På www.heddaundervisning.com finns länk skolans 
digitala läromedel – än så länge finns detta i No, Ma och för vissa klasser i 
Eng. 

i. En reflektion kring de digitala läromedlen är att det finns enskilda 
elever som har problem att logga in. Skolledningen ska ta detta med 
leverantören och återkommer om detta. 
 

4. Likabehandling, värdegrund, ordningsregler och rutiner 
a. Det aktiva värdegrundsarbetet som intensifierats i vissa klasser upplevs 

mycket positivt. Skolan gör detta på prov för att se om och hur ett sådant 
arbete skulle kunna nå alla klasser. 

b. Likabehandlingsplan / värdegrundsarbete.  Erik redogör för gällande regelverk 
kring likabehandlingsplaner - att det inte längre finns ett krav på att en 
likabehandlingsplan, men att det finns krav på att vi kan redogöra för hur vi 
arbetar med likabehandlingsfrågor. Skolan gör detta genom en kombination 
av gemensamma tillgängliga rutiner och ett pågående värdegrundsarbete 
(främst på mentorstid) utifrån bla det värdegrundsmaterial som skolan tagit 
fram med stöd av Värdeskaparna. En beskrivning av skolans värdegrund finns 
nu i alla klassrum. Implementeringsarbetet fortgår i alla klasser. 

 
5. Skola hem – en relation som bygger på förtroende 

a. Skolan är mån om att få in input från föräldrar – svara gärna på de enkäter 
som kommer ut. När skolan har försökt att få in input den vägen är 
svarsfrekvensen mycket låg. Skolan måste dock vara självkritisk kring hur 
sådan information går ut (hur tydligt det är, var informationen kommer, etc.) 
– samtidigt som skolan ber om större aktivitet / engagemang från föräldrar 
när enkätförfrågningar går ut.  
    En jämförelse mellan svarsfrekvens och annan spontan reaktion är att när 
enkät om hur utvecklingssamtalen hade upplevts gick ut förra läsåret fick 
skolan in 14 st svar. När skolan på facebooksidan skrev om att det blir 
konsekvenser om man förstör på skolan så fick skolan närmare 25 spontana 
kommentarer, över 270 ”likes” och inlägget nådde genom delningar över 
12500 personer.  

 
6. Lokalanpassningar 

a. Ljudmiljö - omfattande akustikförbättrande åtgärder har skett i skolans 
lokaler under sommaren. Akustikåtgärder har varit prioriterat i klassrum och 
gemensamma lokaler. Under v 44 kommer vidare dörrar att bytas i N-huset 
för att ytterligare förbättra ljuddämpningen. 

b. 7-9A (Grundsärskolan) – har flyttat in i en mer central del av skolan eftersom 
klassen har blivit större och behövde anpassas bättre utifrån elevgruppens 
behov.  
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c. Trångt i matsalen – klassrepresentanter påpekar att barnen klagat över köer 

och trängsel i matsalen. Under vissa tider/dagar kan det vara mycket elever i 
matsalen, dock aldrig så trångt att sittplatser inte finns att tillgå. Elever kan 
behöva sprida sig för att få sittplatser och köer kan uppstå till matsalen. Detta 
är dock inget som matsalspersonalen påtalat som ett problem. Skolledningen 
ser över om schemasituationen behöver anpassas ytterligare, men påpekar 
att sittplatserna räcker till och att eleverna får acceptera att de måste fördela 
sig i matsalen.   

 
7. Rekrytering och personalsituation 

a. Svårrekryterat – trots detta är det mycket få obehöriga lärare på skolan. Vi 
saknar dock i dagsläget behörigheter till några klassers undervisning i Sv och 
En. Som helhet har skolan emellertid en behörighetsnivå hos undervisande 
personal på runt 90%, vilket nationellt sett är mycket högt. 

b. Arbetsmiljö – att erbjuda en bra arbetsmiljö kan skapa en bättre 
rekryteringssituation. På frågan om arbetssituationen / klimatet så beskriver 
närvarande lärare att de upplever en hög arbetsbelastning, vilket 
skolledningen är mycket medveten om. 

 
8. Stödorganisation 

a. Bra med mer spec.lärarekompetens - skolan har under detta läsår tre spec. 
lärare. Detta är en markant förbättring från föregående läsår och det upplevs 
positivt av undervisande lärare då speciallärare kan närvara ute i klassrummet 
i stor omfattning. 

 
9. Pedagogiskt utvecklingsarbete 

a. All undervisande personal får under detta läsår fortbildning på arbetstid, 90 
min/veckan, med inriktning på specialpedagogik. Personalen upplever detta 
som positivt, men är en del av den upplevda höga arbetsbelastningen. 

 
10. Övriga frågor (från klassrepresentanterna) 

a. Lärartäthet 
i. Frågan lyfts kring främst en klass  - 9E. Det upplevs att läraren inte 

hinner med alla (9E) då det i vissa ämnen finns stort stödbehov i 
klassen. Skolledningen är medveten om att resurspersonalen i klassen 
har ett lite ”upphackat” schema – det planeras åtgärder för detta, men 
ännu ej klart. 

ii. Det är stora klasser på skolan. Personaltätheten är emellertid god, då 
verksamheten förutom ordinarie pedagoger har många elevassistenter  
som jobbar tillsammans med pedagoger i klassrummet, samt att 
antalet spec.lärare som finns ute i verksamheten ökat avsevärt detta 
läsår. 
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b. Temperatur i skolan. 
i. Temperaturen i huset upplevs ojämn och i vissa klassrum låg. Frågan 

utreds. I övergången mellan höst och vinter hänger värmesystemet 
inte riktigt med i temperaturväxlingarna, vilket gör att det kan 
upplevas vara lite kyligt i vissa klassrum under förmiddagarna. 
Fastighetsägaren är kontaktad för att hantera detta. 

 
c. Inneskor 

i. Eleverna upplever att detta följs ojämnt. Under perioden fram till 
novemberlovet, v 44, är inte efterlevnaden av byte till inneskor under 
skoltid särskilt väl uppfylld, det är dock inte så illa som eleverna 
beskriver det. Efter v 44 kommer skolan att vara mer stringent i detta 
avseende. 

 
d. Mobiltelefoner på idrotten 

i. Fotas det med mobiltelefoner i duschrummen? (fråga från 
klassrepresentant) Fotografering med mobiltelefoner i 
omklädningsrum i samband med idrotten har skolan inte upplevt som 
ett problem. Vi har inte fått någon rapport under ht-17 om att så 
skett. Om det skett måste det dock snarast meddelas mentor 
/skolledning. 

 
e. Skapande skola – hur tar skolan del av detta? 

i. Skapande skola är benämningen på ett program för statliga medel för 
kultur i skolan. Upphandling av evenemang för elever sker idag 
centralt. Skolan blir därmed tilldelade redan inköpta föreställningar. 
Alla elever år 7-9 kommer under ht-17 att erbjudas föreställningar, 
teater. Skolan kan dock inte påverka när och hur föreställningarna 
kommer och vi har därför aktivt ifrånsagt oss vissa föreställningar då vi 
upplever att vi inte hinner förbereda och följa upp föreställningarna i 
den mån vi vill för at det ska tillföra verksamheten ett mervärde. 

 
f. Stress 

i. Eleverna upplever att skolarbetet är betungande. Det upplevs som 
korta ställtider – kring prov och instruktioner.  
     Skolan har tagit fram riktlinjer för hur vi ska jobba med läxor såväl 
som riktlinjer för hur examinationskalendern ska användas. Det kan 
finnas brister i kommunikation mellan elever och ibland lärare 
gällande omfattning av uppgifter som ges eller hur uppgifterna skall 
lösas över tid.. För en överblick gällande examinationer finns idag en 
examinationskalender för varje årskurs. Kalendern är tillgänglig för alla 
elever/vårdnadshavare. Dessa rutiner har inte inarbetats till fullo ännu 
och de är svåra för skolledningen att kontrollera i förväg utan att hela 
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tiden veta hur varje lärare enskilt planerar sina examinationer. Det 
innebär att skolledningen oftast endast upptäcker problemen är det är 
för sent. Därför är det viktigt att eleverna pratar med sina mentorer 
om det blir för mycket eller med skolledningen om de upplever att de 
inte får respons hos mentorerna i denna fråga. 

 
g. Inställda lektioner – det upplevs i någon klass att det sker ofta 

i. Antalet inställda lektioner har minskat radikalt under ht-17. Vi har idag 
ett system för att minimera antalet inställda lektioner. Finns inga 
vikarier att tillgå, skall idag alltid vår resurspersonal gå in och ta 
lektioner för ordinarie lärare. Håltimmar uppstår nu endast om 
resurspersonalen är sjuk. 

 
h. Fysisk aktivitet 

i. Skolan vill gärna införa någon sorts fysisk aktivitet under varje skoldag. 
I dagsläget vet vi dock inte hur detta ska ske rent praktiskt och med 
god uppslutning av eleverna. Skolan funderar på hur det skulle kunna 
ske och önskar all möjlig input från er föräldrar kring hur man kan göra 
detta med god uppslutning för elever i åk 7-9.  

 
i. Ont om tid mellan gympa och lektioner i skolan 

i. I 7A och 7C upplevs tiden kort mellan idrott och lektioner i skolan – 
Skolledningen undersöker detta och ändrar i schemat. 
 

j. Datorer som inte fungerar 
i. Det upplevs av vissa elever som att det är svårt att få hjälp med 

datorer som inte fungerar. När det uppstår datorproblem skall Börje N 
kontaktas snarast för hjälp. Han upplevs dock som svårnådd. Ett 
förslag från vårdnadshavare, är att Börje borde ha fasta tider för 
service/stöd gällande elevdatorer. Skolledningen undersöker detta. 

 
11. Mötet avslutas 
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