Protokoll v.8 2015
Närvarande
Annicka, Marita, Linnea, Maria (ny), Emma-Lill (ny) Susanne
Frånvarande: Suzanne, Caroline, Jenny, Malin, Denise
Föregående möte
Frågan om språkbruk och attityder togs upp och de deltagande föräldrarna har inte
reagerat på detta. Skolan har arbetat aktivt med attityder och respekt, så det kanske
börjar märkas.
Drogföreläsning är på gång. Föreläsare kommer till eleverna, men föräldrarna vill gärna
ha liknande information. Marita ser till att detta förmedlas till dem som kommer från TiNK.
Operation Dagsverke, ett bra tillfälle för föräldrar att hjälpa till och detta kommer att ske
v.21 den 19/5 Skolan kommer se till att äldre och yngre elever blandas så att inte för
stort ansvar läggs på de yngre eleverna.
Skolgårdsgruppens arbete presenterades och vi tittade i Elverdals kataloger som var
mycket inspirerande.
Marita kollar upp lösenordet för mailadressen till huginradet@freinetskolanhugin.se
(huginf-3, detta är utskickat till de föräldrar som deltagit vid mötena) Marita skriver om
denna mailadress i nästa nyhetsbrev.
Matsalsstressen har blivit mindre. detta togs upp förra gången, men de föräldrar med
elever i åk 2 har inte hört några klagomål på senare tid.
Vi fortsätter att söka efter fler föräldrar som vill sitta med i Huginrådet under kommande
föräldramöten.
Diskussion
Vi diskuterade utifrån att en familj hade reagerat på att vi tagit bort bandyklubborna från
skolgården. Vilka konsekvenser blir det av felbeteenden? Samtal med enskilda elever
och i grupperna hade skett, men problemet kvarstod, att klubborna användes som
tillhyggen och eleverna slog både varandra, och på saker som gick sönder. Detta
innebär inte att klubborna är borta för all framtid, men det är en markering. Vi pratade om
att risken är kollektiv bestraffning. Tydlighet är viktigt varför vi tar vissa beslut och när
man ändrar dem. Så att föräldrarna vet när beslut är upphävda. Förståelsen var stor för
att skolan agerar på detta sätt och att det är bra att vara flexibel.
Marita visade Pilenenkäten och Skolinspektionens enkät och berättade hur tillsynen varit.
Vi konstaterade att det är inte lätt med enkätsvar och hur man ska tolka dessa.
Skolinspektionen såg i alla fall att det som eleverna upplevde som brist på arbetsro i
höstas, inte fanns någon anledning att vara orolig för. Detta hade skolan åtgärdat och
man var nöjd med det man såg vad gällde detta. Sedan hittade man säkert flera punkter
att slå ner på, men vi återkommer till det då vi får beslutet.
Vi gick igenom varför föräldrar svarade att man inte fick information om sina brans
kunskapsutveckling. Huginrådet menade att Unikum visst ger de svar man har, men man
måste ju aktivt gå in, man FÅR inte veta kunskapskraven, man TAR reda på hur eleven
ligger till. Skolan ska erbjuda fler tillfällen att gå igenom Unikum (kanske på fritidstid då
man hämtar…?)
Vi ska tydligt skriva och tala så här:

“På Unikum kan du se hur ditt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.”
Detta för att möta upp frågeställningen i enkäten.
Önskemål om pedagogisk afton angående sokratiska samtal. Marita tar med detta.
Bianca behöver presenteras tydligare med vilken roll hon har på enheten. Marita tar det
till nästa nyhetsbrev.
Nästa möte
tisdag 28/4 kl.18.30-20 i Salongen

	
  

