2016 11 14 Minnesanteckningar från Brukarråd
Ett stort tack för deltagande och engagemang som Ni visade denna kväll. Här följer en
sammanställning av kvällen i minnesanteckningar:


Datum för brukarrådsmöten till våren repeteras här, 6/2
18.30

och 24/4 måndagar kl. 17.00-



Organisation inför nästa läsår har startat för F-6. Tisdagen den 6/12 kl 19 är det öppet hus för
intresserade vårdnadshavare till förskoleklass 2017-2018. Samma kväll kl. 18 har vi öppet hus
för vårdnadshavare till elever i åk 3 (nästa års åk 4) på Sisjöskolan, för att presentera vår
skola och verksamhet.
Vi kommer även att gå ut med intresseanmälan inför åk 4, till vårdnadshavare och elever i
nuvarande åk 3 på Hovåsskolan.
För åk 7-9 är läget oförändrat, antalet klasser presenteras i april-maj då antagningarna är
klara. Antalet nyanlända är ca 30 elever. Just nu granskas vår verksamhet av skolinspektionen
gällande vår verksamhet för nyanlända.
Vi vill även informera om att val till ungdomsfullmäktige pågår 11-22/11, valbara är
nominerade elever i stadsdelen åk 6-9, röstberättigade är elever i åk 5-9.







Arbetsmiljö – under v. 45-46 har åk 4-6 mobilfritt. Elever i åk 6 har i textilslöjden sytt
mobilparkeringsfodral i vilka lärarna samlar in mobilerna varje morgon första lektionen. Efter
sista lektionen återfås mobilen igen. Vi utvärderar och beslutar om framtida hantering.
För åk 7-9 lyftes elevernas arbetssituation veckan före lovet med många prov/inlämningsuppgifter för åk 9. Riktlinjen för skolan säger max 2 prov/vecka och klass.
Begränsning för antalet läxor finns inte, dock är dialog mellan dem som berörs viktig. §
Fråga från Vårdnadshavare med anledning av hot och våld mot skola i Trollhättan för ett år
sedan: Har Hovåsskolan inrymningsrutiner? Svar: Ja vi har rutiner för inrymning liksom för
utrymning, men håller på att samordna inrymningsrutinerna tydligare, för hela skolan.
Vårdnadshavarna fick avslag av LF vad gäller att utföra egna luftmätningar i skolans lokaler.
De önskar fortfarande att LF:s representant kommer till nästa brukarråd för dialog.
Vid i stort sett varje brukarrådsmöte kommer skolmaten upp, både gillande och ogillande
frågeställningar förs fram. Därför repeterar vi nu politikernas beställning:

Politiska inriktningar och uppdrag








Andel miljömåltider ska öka
Andel ekologisk mat ska vara minst 40 % vid mandatperiodens slut
Andel vegetarisk mat ska öka
Allt kött ska vara ekologiskt
Ingen fisk eller skaldjur från rödlistade bestånd ska serveras
Andel miljöcertifierade och diplomerade skolor och förskolor ska öka
Måltidsservice ska stödja skola och förskola i ansvaret att tillgodose barn och elevers
behov av god mat med energi och näring.
 God, vällagad och näringsriktig mat ska serveras. Måltiderna ska vara en integrerad
del i det pedagogiska arbetet.
Matråd med elever och personal kommer att hållas regelbundet under vårterminen.





Ny likabehandlingsplan ska skrivas inför år 2017. Därför sammanställer vi nu olika underlag
såsom enkätundersökningar/intervjuer som görs löpande under läsåret (t.ex. NöjdElevIndex
åk 2, 5 o 8, Olweusenkäten, trivselenkät, rastkollen, arbetsmiljöintervju, personalens
utvärdering av årets insatser). Ny likabehandlingsplan kommer att presenteras i början av år
2017, en för varje verksamhet. På möte visades en sammanställning av trivselenkäten för F-6
som gjorts i höst och redogjorde för hur vi arbetar med ämnet livskunskap, det ämne som
genomsyrar hela vår verksamhet.
Efter mötet inkom en fråga från vårdnadshavare som önskar att vi tar upp hur vi i skolan
arbetar med extra anpassningar och särkilt stöd. Denna fråga tar vi med till nästa
brukarrådsmöte.

Vid tangenterna

Rosita S-Löfdahl

