Skolråd NyhemsSkola
Datum 2020-09-28
Tid: 18:00
Plats: Mediateket Nyhem Skola
Närvarande:
Magnus Stark, Rektor
Therese Eriksson, 9C
Bodil Lindkvist, 7A / 9B
Patricia Karlsson,
Malin Adolfsson Eklund, 8A
Camilla Brandt, 7C
Helene Andersson, 7D
Henrik Örn, 7B
Ida Majala, 7B
Jouni Grönborg, 7A
Gunilla Malteskog, 7C
Joakim Randmae, 8D
Representanter saknas för klasserna 8B, 8C, 9A.

Föredragningslista

1. Ordförande öppnar mötet
2. Val av sekreterare
3. Ordförande: Magnus Stark
4. Sekreterare: Henrik Örn
5. Rapport från övergripande skolråd
Övergripande skolråd 14 okt. 2 st ifrån varje skola.
Deltagare nästa möte
Jouni Grönborg
??
Önskemål om att frågor ska skickas in före mötet.
Förslag på punkter till nästa möte:
Hur hantera elevökningen.
Skola 24 ersättning.

Unrestricted

6. Organisation
Flera elever kommande år
20/21 285 elever 11 klasser
21/22 309 elever 12 klasser
22/23 334 elever 13 klasser
Gympa och slöjd flaskhalsar samt matsal.
Skogen är inte tillgänglig mark för skolan att bygga på.
Det kan komma att bli baracker på gården.
En lösning kan också vara att hyra in sig på Bergska ytterligare, i ämnena slöjd och
gympa. Idag har årskurs 9 dessa lektioner där. Ytterligare klasser kan bli nödvändiga
att lägga där.
Ett krav är också att särskolan läggs i andra lokaler än i högstadiets lokaler.
Planering i vår för vilka klasser som kommer påverkas.
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6'or har högre meritvärde jämfört med vad de sen får i årskurs 7. Anledningar till
detta utreds.
Betyg E, 10p
Betyg A 20p
Max 340p
9'orna tar ikapp men ligger lite under snitt ändå. Nyhems högstadie ligger även
lägre än vad Grosvad högstadie gör.

Varför sänker 7'orna oftast 3 terminer innan det vänder?
Hur få det att vända tidigare?
Tog fram Intropaket:
Studieteknik
Classroom förståelse
Vid betygsvarningar ska alla ska ha åtgärdsprogram för de ämnen som lärarna
har markerat.
V 47 bör alla föräldrar fått besked via brev som behöver. Dvs de som riskerar att
inte nå målen eller som idags läget inte når målen och kan få ett F.
Mötet framförde önskemål att lärare tar kontakt tidigt, gärna v 43 när
bedömning görs.
Bra tendens hos 8'orna nu.
Lovskola för 8’or och 9’or är uppstyrt av Skolverket och erbjuds men Nyhems
högstadie erbjuder även detta till 7'orna.

Unrestricted

Omprov
Finns nu möjlighet efter dagens schema på läxläsningen på onsdagar.
Generell känsla i pedagogteam är att elever inte orkar läsa mera än 2 sidor.
Hur motivera elever?
Vara tydliga med krav till eleverna
Föräldrar bra om de kollar i Classroom vad som är på gång.
Telia mailadresser strulade och alla är inte igång att få utskick när uppdateringar
görs på skolans informationssida på finspang.se.
De som inte kommer in eller saknar information kan skicka till respektive
ansvarig mentor.
Cromebook, främst pojkar producerar mera nu sen Cromebook introducerades.
Skapa lugnare i skolan.
Mål att flera vuxna är i kapprummen.
Nyrekrytering specialpedagog som börjar snart.
Lärarbehöriget 77%
24 av 31st
4 av 7 läser VAL.
Gymnasiebehörighet
91% på Nyhem för de 9or som slutade VT-20, Sv snitt 74%
Mobilutvärdering i December.
Lärplattform, kommunikationskanal typ Skola 24. upphandling klar I höst nytt 21/22
Skola 24 med schema samt frånvaroanmälan kommer vara kvar. Statistik tydlig
till lärare.
Dock kan inte orsak anges vid frånvaro därav rekommenderas att man även bör
ringa/smsa mentor.
Trivsel och Trygghet
Trygghetsenkäten innan höstlovet
Om mig enkät för åk 8 (hur man mår)
Rastaktiviteter varje vecka
Saknas utrusting, "eleverna uppmanas prata med Annica "
Nyhemsjakten med olika tävlingar arrangeras.
Önskar anställa ytterligare en fritidsledare
Offert på nya skåp imorgon.
Skåp bort från kapphallarna utan I korridorerna. Ca 150 st.
Västra kapphallen ska få lugna zoner som ska kombineras med andra aktiviteter.
Arkitekt anlitad för att komma med förslag.
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7. Ekonomi
Rektor informerar om ekonomin. Vi håller budget.

8. Övriga ärenden
Saknas representanter ifrån alla klasser på skolrådet.
Uppmaning till elever att ta hand om Cromebook för det är allt för många som går sönder
samt laddare som tappas bort.
Mötet föreslog att skicka ut en prislista för misskötta Cromebooks.
Det är tillåtet att ha Cromebook I skåpet till nästa dag.
Förslag på touchpenna, kan det tas fram så det är lättare att skriva på Cromebook.
Bjuda in Frida Granath utbildningsrådet för lokalfrågan, Magnus bjuder in till nästa
skolrådsmöte
Hur kan vi låta eleverna vara med digitalt via dator så de inte tappar för mycket när de är
hemma med tex en förkylning.
Möte med lärare på APT imorgon.

Hur hanteras handhygien för att förhindra eventuell smittspridning?
Tvätta händer innan maten
Handsprit

9. Datum och tid för nästa möte
23 Nov kl 18.00

9. Ordförande avslutar mötet
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