Skolråd Nyhems högstadium
Datum: 2020-11-23
Plats: Teams
Närvarande:
Camilla Brandt

7C

Jenny Cerna Larsson

8B

Bodil Lindkvist

7A/9B

Magnus Stark

Rektor samt ordförande skolråd

Ida Majala

7B

Malin Adolfsson Eklund

8A

Therese Eriksson

9C

Henrik Örn

7B

Helene Andersson

7D

Representanter saknas för klasserna: 8C, 8D samt 9A
1. Ordförande öppnar mötet
2. Val av sekreterare – Helene Andersson
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Distansundervisning – ej aktuellt i dagsläget pga rädsla bland personalen att bli filmade. Just nu inga
planer på att genomföra distansundervisning.
Kommer ta upp frågan igen imorgon på möte med lärarna.
4. Organisation
Trångbott. Syslöjd flyttas till lokal vid träslöjd. Klassrum frigörs. 12 klasser nästa läsår. Det pusslas för
fullt för att få plats med alla elever. Hemklassrumsmässigt ser det ut att lösa sig inför nästa läsår.
Idrott o slöjd kan också läggas på Bergska – kräver lektionstid på morgon eller som sista lektion pga
logistiken. Eventuell nybyggnation ligger planerat först 2023/2024.
Rekrytering:
Ma/No/So o ev slöjd. behöver förstärkas inför läsår 2021/2022. 2 pedagoger, förhoppningsvis 3
kommer rekryteras till nästa år.
Syv ska ersättas då nuvarande sökt sig vidare. Ersättare förhoppningsvis klar under nästa vecka.
Förhoppningsvis rekryteras en ny speclärare under vårterminen om ekonomin klarar detta.
Lärplattformen: under utredning och försenad. Beslut om plattform bedöms vara klart innan jul. Dras
igång till 2021/2022. Personal utbildas under våren.

Restricted

Skolverket uppdaterar kursplaner inför nästa läsår 2021/2022. Personal måste sätta sig in i nya
kursplanen.
Utvärdering mobilfri skola: upplevs positivt men slutliga utvärderingen kommer i december. Vissa
överträdelser och samtal hem sker då elever bryter mot reglerna.
5. Ekonomi:
I princip hålls ekonomin inom ramarna för 2020/2021. IT och mat visar dock negativa siffror. Läsår
2021/2022 innebär ökat elevantal och skapar möjligheter till rekrytering.
6. Resultat – BAK
BAK genomförd v 45. Kunskapsnivån diskuteras/mäts och handlingsplan fram till jul tas fram vid
behov. Detta är en bedömning på om man ligger i fas i förhållande till målen. Betygsvarningar har
skickats ut till vårdnadshavare.
SALSA värde: mätetal för samtliga skolor och ger ett förväntat medelvärde gällande meritvärdet.
Nyhems högstadium ligger 20 poäng under förväntat värde. Önskemål om att utreda varför
situationen ser ut som den gör framförs av föräldrarepresentanter på skolrådet. Förslag att utvärdera
internt per ämne och sen även föra en diskussion med Grosvads ämneslärare för att se om
betygsbedömningar utförs på samma grunder.
7. Trivsel och trygghet
Trivselenkät genomförd: mäter trivsel i klass, skola och generellt. Resultatet ligger ungefär på samma
nivå som tidigare förutom en identifierad klass där det tillsats extra åtgärder.
Identifierade otrygga platser är återigen omklädningsrummen. Busshållsplats identifierad,
förmodligen orsakad av en tidigare incident som dock bedöms som en enskild händelse. Otrygg plats
är även kortändorna i korridorerna där 9orna har ett par hemklassrum.
Arbetsro: mediateket – störningar utifrån korridoren. Rörigt i vissa klasser, mindre i andra.
Trygghetsgruppen jobbar med att förbättra situationen utifrån resultatet från enkäten. Kommer se
över inför nästa års schemaplanering samt ökad närvaro av vuxna.
8. Samverkan skola hem
Frågeställning om hur veckoplaneringen på Finspångskommuns hemsida fungerar. Föräldrar upplever
detta som icke uppdaterat. Bättring önskas.
9. Arbetsmiljö
Coronaläget – är under kontroll. Identifierad risk för smittspridare är studiehandledare och
modersmålslärare som kommer externt från t ex Finspång eller Norrköping.
Generellt bedöms det som svårt att hålla distans inom personalgruppen.
10. Info från skolan
Lovskolan – 35 elever från 7-9 deltog under höstlovet. 50 timmar uppstyrt från skolverket som
fördelats ut under läsårets olika lovdagar.
11. Övrigt
Mötesdatum för vårterminen: 8/3 samt 3/5.
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PRAO – om detta kommer kunna genomföras under vårterminen beror på coronasituationen.
Mötet återkommer till att distansundervisning kommer igång för elever med hög frånvaro pga
coronasituationen. Starkt önskemål från skolrådet som önskar att detta ses över och erbjuds.
Förälder tipsar om att man kontaktar CNG för att få tips och ideer.
Kvalitetsrapport, SALSA – intern granskning önskas samt jämförelse med andra högstadieskolor.
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