Huginrådet 16v14
Närvarande: Panos Papachristou, Fredrik Carpentier, Linnea Westring Hartman, EmmaLill
Hector, Maria Holmgren, Anna Tegnér, Marita Sandin Larsson
●

Marita frågar: Datakväll, vad skulle vi, pedagoger och elever kunna hjälpa till med?
Mor o farföräldrar? Vilken målgrupp? Äldre, hur når vi dem? PRO, Röda korset,
Marita fortsätter med kontakter och rådet tyckte det var en bra idé.

●

Pedagogisk afton, tidigare försök har gett få deltagare. Här presenterar enheten
någon fördjupning t.ex i sokratiska samtal där föräldrar bjuds in. Rådet tycker att vi
försöker igen till hösten

●

Nya föräldrar SKA gå föräldrautbildningen Marita skriver ett kontrakt. Flera i rådet
märker av på frågor som ställs på t.ex föräldramöten, om några inte gått utbildningen.

●

Elevledda utvecklingssamtal diskuterades. Några i rådet tycker att man kanske
missar känsliga frågor. Det blir fokus på kunskaper, men sociala mål är viktigt och
kanske inte alltid så lätt att ta upp då flera sitter i rummet. Läraren behöver fråga om
det behövas ytterligare samtal. Enskilt. (Marita påpekar också att om det är något
som skolan är orolig för, väntar vi inte till utvecklingssamtalet utan kontaktar
vårdnashavare direkt)

●

Läxor eller inte? Delade meningar. Någon tycker det är skönt att slippa de konflikter
detta innebär, någon tycker att man vill se vad de jobbar med. Skolan har hemarbete
periodvis, läsprojekt mm

●

Skolavslutningen är flyttat till Societetsparken. Bravo ropade alla!

●

Vad gör vi med skolgården? Marita har kontakt med en landskapsarkitekt, Funkia
och en Uppsalakontakt som vi väntar svar från. Alla hjälper till o mailar Marita om
man kommer på kontakter. Madelene är ansvarig för skolgårdsgruppen och ska se
till att göra en mailgrupp med intresserade föräldrar (Panos och Jenny)

●
●

Busshållplats på Bangårdsgatan, där finns inget övergångsställe och många av
skolans elever går där. Linnea tar kontakt med kommunen.

●

IUG idrott utan gränser, Marita tar reda på mer om detta projekt som vissa skolor i
kommunen är med i.

●

Skolavslutning för högstadiet. Den info som skolan får från kommunen om olika
evenemang, ska finnas på vår hemsida också.

●

Hur ser samarbete med Mimers elever ut? Kan detta utvecklas? Marita tar med
frågan

