
Skolråd Nyhemsskolan 7-9, 2023-03-07 
Närvarande: Magnus Stark(rektor), Daniel Johansson(biträdande rektor), Erik Anklev(lärare/fritidsledare), Linus 

Bonnevier(arb.lag 9), Ida Majala, Mathias Ahlqvist, Jenny Cerna Larsson, Kristina Strand, Hanna Gustafsson, Gunilla 

Malteskog 

1. Ekonomi  
Tufft år framåt med budget. Med nuvarande förslag minskar elevassistenter och man går ändå 1 

miljon back. En konsekvensanalys för verksamheten är inlämnad. Risk att detta innebär fler inställda 

lektioner p g a brist på vikarier. 

2. Organisation 
Skolinspektionen har varit på annonserat besök. Känslan är att det har gått bra färdig rapport 

kommer senare i vår. Intervjuer genomfördes med årskurs 7 + 9, lärare från samma klasser, rektor 

samt elevstöd. Fokus i intervjuerna var rektorskap, undervisning och trygghet. 

Kvalitetsarbete i samarbete med Karlstads universitet pågår våren ut. Målet är fler elever med högre 

betyg, ökad närvaro samt samverkan inom skolan. 

3. Resultat 
Har varit en kvalitetsdialog med sektorsledningen där rektorn visade en utvärdering av årets nionde 

klasser.  

• Procentuellt hur många A +B elever(elever som har minst 1 B). + Antal elever med låga 

poäng. 

• Analys av måldokumentet, procentuellt hur många som klarar sina mål. Information kring 

vad har dem som lyckats gjort och varför har vissa misslyckats. 

• Procentuellt hur många betyg är A och hur många är F i relation kring procentuellt hur 

många elever har A och hur många har F. 

• Teknik och språk sticker med lägre betygssnitt. 

4. Samverkan skola/hem 
Schema-app i Schoolsoft tas bort p g a GDPR. Utvärderar ny lösning med Google calendar. 

5. Arbetsmiljö 
Nya grupprum klara och en lyckad insats där skolan fått pengar via ett initiativ för lärande miljö.  

Skolgård – har diskuterats inom elevråd vad man vill göra med kvarvarande skolgård. Flytta på 

skateramp och utnyttja skogsområde. Skolrådet hade mycket diskussioner kring den numra 

problematiskt minskade skolgården och frågan tas med av representanter till kommunövergripande 

skolrådet. Ämnet är fokuserat kring ståndpunkten likvärdig skola. 

6. Infopunkt 
Vape – Lyft ifrån arbetslag 8. Svårt att angripa i skolan. Lättare för elever att prova första gången i 

jämförelse med cigaretter. Här behövs en föräldrasamverkan för att komma åt problemet. 

Åk 9 – Gymnasievalen är klara. Nationella prov startar och pågår under våren. Först ut är språk.  

7. Övrigt 
Mötets innehåll och upplägg. I nuvarande form är det ett bra informationsmöte från skolan till 

representanterna men det är få deltagare från klasserna. Att vara deltagare i skolråd ger en bra 

inblick i hur arbetet i skolan går framåt, vilka strategiska åtgärder som görs. Det ges en möjlighet för 



föräldrar att informera vad som fungerar och inte. Det hålls 2 möten/termin och det är den tid man 

behöver lägga som klassrepresentant. 

Mötet startade med en punkt lyft från förälder kring artikel där resultat mellan skolor jämfördes. 

Vad beror skillnaden i betyg mellan skolorna på? Hur arbetas det med inom Nyhemsskolan och inom 

sektorn. Det framkom att man inom Nyhemsskolan gör återkommande insatser för att analysera vad 

skillnaden beror på och hur man sedan kan göra för att avhjälpa. Det är dock svårt att veta vad 

skillnaderna beror på då det är många faktorer att ta hänsyn till och efter eleverna lämnat 

grundskolan slutar uppföljningen.  

 

Vid protokollet 
Ida Majala 


