
Protokoll ordinarie FF-möte 20210223

Rektorn informerar:

Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan:
Det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper och den digitala undervisningen har under
förutsättningarna fungerat bra. Alla blir delaktiga. Mild oro om måluppfyllning på högstadiet och
hur distansundervisningen påverkar.

Ekonomi Skolan gick (ofrivilligt) plus förra året till följd av oförutsägbara pengar som kom in i
december i form av bland annat karenspengar och återbetalning från IT-upphandlingen.

Innevarande år domineras av evakueringen av högstadiet under kommande tre terminer.
Planeringen och förberedelserna för detta är i full gång. Redan nu sker förberedelser på plats
på Lindeskolan som en del i detta. Evakueringen kommer ta mycket resurser i anspråk och inga
andra stora investeringar planeras just nu.

Digitala utvecklingsgruppen (DUG):
Under året kommer skolan arbeta vidare med digital utveckling genom DUG.
Helena: FF har en referensgruppsrepresentant till den gruppen i form av Jocke Johansson.
Senare under året kommer det finnas tillfälle att diskutera och göra eventuella medskick under
ett FF-möte.

Frånvarorutin:
Ny frånvarorutin har tagits fram som ska spikas i ledningsgruppen i veckan. Främst inriktad på
högstadiet där behovet är störst. Det handlar om systematiskt arbete och bland annat om att
elevhälsoteamet kommer att spela en större roll. Rutinen är framtagen för normalläge och inte
pandemiläge. Skolans snittfrånvaro är högre p g a pandemin och ligger på 7,5 % jämfört med
runt 4 %. Ökningen ligger i linje med genomsnittliga ökningen i staden.

Evakueringen:
Elever i sjuan och åttan kommer att ha praktiskt esteiska ämnen på Lindesskolan. Åk 9 (120
elever) hela tiden där och 60 elever från åk 7 och 8 där halvdagar. Finns mycket kunskap och
erfarenhet av denna typ av projekt på skolan. Under våren ska arbetslagen först besöka skolan
och därefter eleverna.

Skolgården:
Samtal med SSP (Skola Socialtjänst Polis) om förändrad gatubild i Stureby med unga vuxna
som hänger runt skolan på kvällstid (mest sena helgkvällar). Det finns en oro för hur det
kommer att se ut när det blir varmare. Viktigt att vuxna tar en en sväng förbi skolan kvällar och
helger. Ju fler som rör sig där desto mer störs oönskade aktiviteter. Skolan har i flera omgångar
ansökt om att få bättre belysning på skolgården men utan att få gehör från Sisab. Polisen är
medveten om situationen och ronderar.



Distansundervisning:
Åk 7 och 8 har distansundervisning cirka 50 procent av lektionerna just nu. Det pågår fram till v
11 men det ser ut som om det kommer att förlängas med en period efter det. Skolan vill inte ha
det men blir tvungna för att möta de krav som finns för trängsel på skolan under pandemin.
På mellanstadiet är inte lektionerna anpassade för digital undervisning och det blir svårt för
frånvarande elever på mellanstadiet att vara med via video.

Skolbibliotek
Biblioteket kan inte vara öppet eftersom det blir trångt (ej pandemisäkrat). Det har också
förekommit nedskräpning och vandalisering. Biblioteket ska packas ihop inför evakueringen. Det
är svårt att göra en bra rekrytering av bibliotekarie under evakueringen. Efter evakueringen
kommer däremot en bibliotekarie att anställas.
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