Mötesprotokoll Kallingeskolan föräldraråd 25/9 2019

Närvarande:
Ordförande Morgan Andersson, rektor Marie Ekvall, rektor Eskil Eskilsson, rektor Anette Pfeifer, 1 st.
lärarrepresentant, 8 st. föräldrarepresentanter.

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val till sekreterare
Jonna Borg valdes till mötets sekreterare.

3. Presentation av mötesdeltagare
Alla deltagare på mötet presenterade sig kort.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp.

5. Matrådet
Eleverna är med i matrådet. Det finns ingen tid bokad men det ska göras inom kort. Sammankallande
person är inte med idag så punkten skjuts upp till nästa gång. Kostchef Emelie Berggren berättar att
det hållits möte under våren 2019 och att eleverna på högstadiet varit nöjda med maten då det blivit
enklare ”mat”.

6. Särskilda behovsgruppen
Har inget att ta upp.

7. Eventuell uppdelning av F-6 och 7-9
Ingen uppdelning.

8. Rektorns punkt
Anette Pfeifer berättar att det just nu är flera lärarkandidater ute på skolan i flera olika klasser och
gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

F-6 har haft föräldramöte
Det har kommit ett nytt staket på skolgården och nya bollar har köpts in som återkoppling till
föregående protokoll.
Fortsatt hög procent behöriga lärare på F-6.
Ingen information om en eventuell ny lekstuga.

Eskil Eskilsson
Grundsärskolan har fått nya lokaler i ”svansen” vid hemkunskapen.
Samma antal elever som tidigare.
Behöriga lärare på alla tjänster.
2 stycken lärare som arbetar 60 % och studerar till speciallärare.
AST gruppen har 9 elever men en lång kö med många sökande främst ”hemmasittare”. En plan håller
på att tas fram för att kunna starta en grupp även i Ronneby.

Marie Ekvall
Ny cafeteria. Elevrådet har beslutat att deras pengar ska gå till detta. De har varit med och bestämt
när det gäller ritningar och utformningen av miljön bland annat. Laddstolpar för elevdatorer är
uppsatta på 2 olika ställen En tredje kommer snart att sättas upp men plats är ännu inte helt
bestämd. En form av invigning kommer att hållas framöver.
Grundsärskolan har flyttat för att ge åk. 7-9 mer plats. Nya salar har iordningställts.
Lära känna samtal pågår och mentorsamtal kommer att ske de kommande veckorna.
All info till föräldrar och elever läggs nu upp i v-klass.
Prao för åk.9 pågår. Åk. 8 kommer att gå ut på prao till våren och åk. 7 kommer att få praoa i
matsalen några dagar. Detta för att skapa en relation samt förståelse för personalen där.
Man har fått statsbidrag till läxhjälpen men verksamheten har ännu inte kommit igång.
Ventilation kommer att ses över på hela skolan inom kort.
Kreativa huset har haft en vattenläcka då en kran på vinden stått och runnit en tid. Lektionssalarna
på de olika våningarna har ändå kunnat användas.
Antal behöriga lärare är något bättre och framförallt är det Ma/NO sidan som förstärkts upp med 2
nyexaminerade lärare.

Lärarrepresentant
Förskoleklass - Pratar mycket om hur man är som kompis. Språket, rim o ramsor

Förberedelseklass - Focus på språk- och läsutveckling i svenska, muntligt o skriftligt. Musik och idrott
följs i deras respektive årskurs. Har individuella scheman. Målet är att förbereda eleverna för att
hänga med i en "vanlig klass" och att få betyg i Åk 6.
Åk 1 – Jobbar med bokstäverna v, i, s, a, rim och ramsor, siffrorna 0-3, mönster och tallinjen,
utomhuslekar.
Åk 2 – De har kommit igång mera med Bingel och digitalt arbete. Fokuserar så mycket de kan på att
lästräna.
Åk 3 - Har jobbat med NTA-låda och fjärilens livscykel. Övat mycket på att samarbeta och på att jobba
fram gemensamma klassregler.
Åk 4 – Jobbar med att lära känna eleverna bättre, med läsningen, kristendom och skogen. De har haft
utedag och lagat mat över öppen eld.
Åk 5 – Har jobbat med rymdresan som är ett ämnesövergripande tema. Handlar till stor del om
programmering.
Åk 6 – Förbereder sig inför de nationella proven. Mycket muntlig träning. Jobbar också med
rymdresan.
Det pågår också en mattesatsning i kommunen. En lärare åker runt till olika skolor. Det kallas för
intensivräkning och kommer att vara i åk. 5 och 6 i 5 veckor.
Åk. 6 har haft friidrottstävling på Brunnsvallen och cyklade dit.
Lärarrepresentanten gav en kort presentation av lärande matriser. Några lärare har varit på
utbildning med Johan Alm och ska sen vara handledare för övriga lärare på skolan. Samtliga
närvarande på mötet fick ta del av ett exempel som Anette visade och förklarade hur det är tänkt att
användas. Det används nu på F-6 och åk. 7-9 funderar på om det kan vara något även för dem.
Lära känna samtal samt utvecklingssamtal pågår i flera olika klasser.
I åk. 6 har föräldrarna kunnat boka in samtal i v-klass med den lärare som man känt störst behov av
att prata med. Några föräldrar berättar att de upplevt det som positivt.
9. Övriga synpunkter och frågor
Skolavslutningen togs upp men bestämdes att det diskuteras mera kring det när det närmar sig.
En klass hade frågor kring maten och Emelie Berggren berättar att det är inte lika mycket grytor
längre och framförallt att allting inte rörs ihop utan att grönsakerna är mer för sig. Oftast hembakat
bröd när det är soppa och inom kort kommer även salladsbuffén ses över.
En del elever upplever att det är svårt att hinna i tid från idrottslektionen på Jernvallen för att
undvika att få rapporterad frånvaro.
Språkvalet (moderna språk) – alla elever fick inte sitt förstahandsval. Marie Ekvall svarar att spanska
var väldigt populärt och att det utifrån tillgång till personal och antal elever inte fanns möjlighet för
alla som valt detta språk att få sitt förstahandsval.
Skola 24 har haft tekniska problem och flera fått rapporterad frånvaro utan att var frånvarande.
Detta ska vara åtgärdat.
På rasterna under skoltid är det många vuxna ute som placerar ut sig för at täcka hela skolgården.

En socialpedagog är anställd på F-6 som rör sig ute på rasterna.
Synpunkter på att fritidspersonalen ofta står i grupp på eftermiddagarna. Anette Pfeifer tar det med
sig och ska prata med dem.
Cykelställen ska flyttas.
Alla elever i åk. 7 har fått fylla i en trivselenkät efter uppstarten på högstadiet. Den kommer
sammanställas och tas med ut i klasserna och diskuteras med eleverna.
MVP – mentorer i våldsprevention pågår i åk. 8. Det är en stor del i värdegrundsarbetet och man
tittar på hur man skulle kunna göra äldre elever till ambassadörer för de yngre eleverna. Man har
börjat testa på gymnasiet. Det finns även ett material för åk. 5.
10. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 27 november 2019 kl. 18.15 i Kallingeskolans cafeteria.
11. Mötet avslutas

