Skolråd den 23/3 -2012
Närvarande: Lars Ljungman rektor, Anja Anrén lärare, Annika Junehall förälder, Helena
Kettner Rudberg förälder, Jesper Hannula 6a
Föregående protokoll gicks igenom.
Skolgården: Jesper upplever att bollarna försvinner. Ingen skriver upp bollnr. Den som står i
rastboden måste skriva upp elevens namn. Lasse tar upp i ledningsgruppen. Det finns planer
på att det ska bli konstgräs på fotbollsplan. Kim träffar Anja nästa vecka för att förbättra
kvaliteten. Vem ska betala cykelställning, klätterställning (med gungor, rutschkana,
gungbräda, träningsbana). Arbetslagsledarna har fått i uppdrag att diskutera rastvakter.
Lektionssalar: Dramarummet kommer inte att förändras. Vad ligger SISABs uppdrag?
Mat och matsalen: Bregott är tillbaka i matsalen. Rekommendationen är att det ska finnas en
nyckelhålsmärkt produkt, alltså det är ok att det finns Bregott. Det serveras bara lättmjölk
men ingen större efterfrågan har önskats. Linn-linn Thun (kostkonsulent) är villig att komma
ut och diskutera. Men det är inte intressant längre.
Inför ansökan till gymnasiet: Önskan om att elever ska komma och hälsa på år 9. I andra
skolor har syokonsulenten sytt ihop påsen och kallat gamla elever. Från och med augusti
kommer Sturebyskolan att ha syokonsulent. Vi tar diskussionen igen när syokonsulenten
börjar. Februari är ansökningsmånaden och då borde det finnas tillräckligt med tid. Lasse
pratar med Elisabeth om gymnasieplatsplaceringarna 2012.
Övrigt: Förskoleklasserna kommer att få idrott under året.
Från elevrådet
Skolgården: Elevrådet år 1-6 har ett förslag om en snöbollszon där man kan kasta snöbollar i
ett område. Lasse godkänner inte en snöbollszon. Markiserna är under reparation. Gruset tas
bort på skolgården under april. Planket måste målas om. Det kommer att göras på
skolgårdsdagen den 27/4. Styltor önskas men Anja säger nej för att det kostar för mycket till
en person.
Lektionssalar: En önskan finns att det man har skor på sig i syslöjden. Lasse undersöker med
syslöjdsläraren om det skulle gå. I träslöjden får man ha skor på sig. Drickfontänen i
gymnastiksalen är sönder. Den ska felanmälas. Duscharna är fortfarande kalla. Stiftpennor
önskas.
Mat och matsalen: Eleverna önskar fisk varannan vecka men det nekas direkt. Mjuka
smörgåsar önskas. Mjuka smörgåsar finns men de är av fullkorn. Juice önskas. Toast önskas.
Musik önskas i matsal men det kommer inte att gå. Det är en arbetsmiljöfråga. Matrådet ska
vara en gång/termin. Lasse och matmor bestämmer ett datum så att det blir denna termin.
Friends: Friends har intresserat några elever. Frågan bollas tillbaka till klasserna och frågan
tas upp igen på elevrådet. Lasse är positiv men de måste komma från eleverna och
pedagogerna.

Skolsysters ansvar: Skolsyster har lunch samtidigt som eleverna. Skolsysterns uppgift är inte
att ta hand om elevernas sår. Det ska lärarna göra och i värsta fall skicka de till vårdcentralen.
Det är de vuxnas ansvar att ta hand om eleverna. Detta måste informeras till all personal och
elever. Lasse informerar detta på nästa rektorsinfo.
Från föräldraforum
Flera lärarbyten i åk 9: För en tid sedan kom ett brev till föräldraforum från en tjej i år 9 där
det stod att det var många lärarbyten och vad det innebar i hennes klass. Frågan är, vad
innebär detta? Hennes önskan är att föräldraföreningen tittar igenom hur man går till väga.
Orsaken till många lärarbyten är många. Vissa klasser har turen att ha samma lärare. Men när
lärare byter jobb, blir föräldralediga, tar tjänstledigt. En förälder tycker att man ska tänka till
när man sätter ihop ett arbetslag. Det är diskriminering att inte anställa kvinnor vid fertil ålder.
Sturebyskolan har den yngsta lärarkåren. Kan Lasse göra någonting för att förebygga detta?
Skolan samarbetar med många fakulteter och har tappat ett antal lärare för att de har fått andra
uppdrag. Ska vi fortsätta att ha uppdrag? Det ger ju fantastiska kvaliteter i skolan. Är det
lärare som stannar få terminen. Nej så är det inte. Ett antal lärare har gått vidare i sina
karriärer. Det resulterar i att de eleverna får nya flera lärare. Det är en svår situation. Har
eleverna fått reda på denna information? Lasse håller med tjejen i år 9 men kan inte påverka.
Lasse tycker att tjejen tar ett stort ansvar. Lasse har inte anställt någon tillsvidare som har
slutat. Frågan är intressant och kan diskuteras vidare.
Skolbiblioteket: Skolbiblioteket är ett stort och viktigt projekt som skolan ska fortsätta att
utveckla.
Övrigt: Varför får läraren ta ledigt men inte eleverna? Läraren får ta ut tjänstledighet och
barnledighet. Studier kan man lägga senare och Lasse kan tycka till.
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