Protokoll gällande Skolstyrelsemöte för Saxdalens skola

Tid: måndagen den 9/9-2013 kl. 16.30–17.30 i personalrummet på Saxdalens skola
Närvarande: Anneli Oscarsson, Ylva Svensson, Ingmarie Jansa, Jenny Hagström,
Denice Haurula, Carolina Lundqvist Pettersson, Pär Öberg, Ulrica Strömberg, Anna
Johansson och Tomas Johansson.

Mötet öppnas av rektor och alla nya samt gamla ledamöter hälsas välkomna
på läsårets första möte.
Val av ordförande blir Anneli Oscarsson, rektor för skolan. Hon väljs som
ordinarie ordförande under resterande möten under året.
Val av sekreterare blir Ylva Svensson, förskolechef. Under året kommer
denna uppgift att alternera på deltagarna i styrelsen.
Val av justerare blir Magnus Persson.
Styrelsen godkände dagordningen.
Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen.
Arbetsordning för läsåret 13/14 ska skickas in till nämnden för
godkännande. Anneli gick igenom punkterna i denna. Ledamöterna får skriva
på tystnadsplikten, ett lämnas till rektor/fc och ett får ledamoten behålla.
Vi presenterar oss för varandra eftersom många i styrelsen är nya
medlemmar.
Information från
a) rektorn;
Under läsåret kommer det att vara en IKT: satsning för åk. F-2. Dessa klasser
och pedagoger kommer att ingå i ett Kiwi-projekt där läs- och
skrivutvecklingen ska utvecklas. Det hela hålls ihop av
specialpedagoger/lärare.
Speciallärare och specialpedagog finns nu på Saxdalens skola att tillgå vid
behov.
Saxdalens skola kommer att granskas med en basinspektion från
skolinspektionen. Det bygger på att resultaten är jämna över tid, samt svaren
från medarbetare, barn och föräldrar visar förtroende för skola och rektor.

Trots det så kan det bli pålagor som skolan behöver utveckla och förbättra.
b) förskolechefen;
Under året kommer temaarbete med barns inflytande att vara i fokus. Vi
kommer också att satsa på att få igång en samverkan med Södermalms
förskolor och deras arbete kring miljöer och inflytande.
Likabehandlingsplanen är ett annat fokusområde under året, en liten
arbetsgrupp är tillsatt för att jobba framåt med den.
Förskolan kommer också att arbeta med ”grupper i gruppen” för att öka
barns inflytande samt låta dem få större möjlighet att bli lyssnad på, göra sin
röst hörd men också för att få träna sig i olika sociala konstellationer.
De barn som står i kö till Saxdalens förskola kommer att bli hänvisade till
Blötbergets förskola där det finns tomma platser i dagsläget. Vi kan för
tillfället inte ta emot fler barn.
Förskolan kommer under hösten att ha gemensamma reflektionsdagar med
de andra förskolorna i Grangärde/Säfsens skolområde.
På föräldramötet den 30/9-13 får vi diskutera samverkan hem och förskola då
vi ser att trädgårdsdagarna som förskolan planerat har haft få anmälda. Kan
vi tänka på ett annat sätt kring samverkan?
Skolinspektionen gör även en granskning av förskolorna i kommunen, denna
sker dock på ett mer övergripande plan.
Information från verksamheten
a) skola och fritids;
Mycket tid läggs på värdegrundsarbete med eleverna. Ett stort och viktigt
arbete för att nå resultat.
Föräldramöte på skolan den 16/9 då det också blir information från Ingvar
Heed från badhuset, skolsköterska samt från speciallärare/pedagog.
Skoljoggen är den 20/9-13
Friidrottsdag för åk. 3-6 den 25/9-13
Kyrkstigen går av stapeln den 9/10-13 med utgångspunkt från Olsjön till
Saxdalen. Åk. 2-6 deltar.
b) förskola;
I och med att grupperna är nya så är det mycket fokus på att arbeta samman
dessa. På Rävlyan, som skolat in många små, är det positiv anknytning till
pedagogerna som är i fokus. På Trollstugan har ett tema-arbete just startat
och Bullerbyn är på gång. IKT på förskolan är på gång som ett verktyg att nå

målen. Lärplattorna har pedagogerna tränat på själva för att sedan föra ut
det till barnen. En kanon är beställd till förskolan.
Det pågår också ett arbete med hur vi får barnen med i
Likabehandlingsarbetet på ett bra sätt. En inventering av miljöer på
förskolan, både ute och inne, tillsammans med barnen är viktigt att få till. Var
är det kul att leka och var känns det lite mindre bra att vara?
Aktiviteter som främjar samarbetet mellan förskolan,
förskoleklassen, skolan, fritidshemmet på rektorsområdet;
Detta är ett viktigt område att arbeta med. Hur får vi till en bra samverkan på
området? Denna punkt kommer att vara stående på agendan även när rektor,
förskolechef och samordnare träffas denna termin. Många spontana idéer
kom upp på mötet: fadderverksamhet, musikstund, lekstund, högläsning.
Men också tankar om vad skolbarnen själva känner att de kan bidra med.
Ex. fadderverksamheten kan ingå både i förskolans och skolans
Likabehandlingsplaner som en förebyggande del.
Yttre och inre miljö
Det lyftes från föräldrahåll om faran med plaster i vår miljö och hur
skola/förskola tänker kring detta. På förskolan, där det förmodligen är mer
aktuellt med plaster, finns en tanke om att vi vid nyinköp beaktar att handla
så miljövänligt vi kan utifrån de leverantörer som kommunen har avtal med
och de kunskaper som vi har. En synpunkt var att bjuda in miljö- och hälsa för
att höra oss för om deras tankar kring detta ämne och hur de kan bistå oss.
Ett järnrör/staket är av vid hockeyrinken och verkar kunna skada om någon är
där och leker. Anneli fixar att det åtgärdas.

Friluftsverksamhet
En friluftsdag i höst kommer att läggas i Saxdalen, resterande skolor i
Grangärde/Säfsen blir inbjudna.
En vinterdag i Säfsen arrangeras av Fredriksbergsskolan och de andra
skolorna bjuds in. En kostnad på 100 kr. tas ut för liftkort.
I Nyhammar arrangeras en lekdag i maj för övriga skolor i området.
Lokala skolstyrelsen ordnar en vinterdag på sjön där skridskoåkning, spark
och fiske står i fokus. Den börjar planeras i oktober på Lokala
skolstyrelsemötet. Då blir också Bullerbyns barn medbjudna.

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
Kalendariet
Tas upp på nästa möte.
Skolans/förskolans arbete med planen mot diskriminering och
kränkande behandling
Att beakta att ev. ta med fadderverksamheten som en förebyggande del i
planerna för förskola/skola.
Nästa möte sker måndag 7/10-13 kl. 16.30–17.30.
Mötet avslutas

Vid pennan: Ylva Svensson
Justeras: Magnus Persson

