Protokoll fört vid Lokalt skolråd 3/11 2015
Närvarande: Elin Skoghäll, Helena Schelin, Per Johansson, Helene Backman, Johanna
Sjöström, Soheil Rahimi, Emma Ahnström.
Frånvarande: representanter för F1 Eken och Linden, Kent Johansson år 4 och Daniel
Johansson år 5.

§1 Ordförande Elin Skoghäll öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Helena Schelin valdes till sekreterare för mötet.
§3 Genomgång och godkännande av dagordning.
§4 Till ordförande valdes Elin Skoghäll läsåret 15/16 och som representant till skolrådet valdes
Helene Backman.
§5 Representanterna presenterade sig för varandra.
§6 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§7 Rapport från klassombudsmöte: Representanter från alla klasser var där förutom åk 3.
Trafiksituationen och duscharna diskuterades samt tillgången till datorer. Det uttrycktes att
barnen inte får möjlighet att lära sig använda datorerna i undervisningssyfte, Eva Landen
bemötte detta med att läsa upp målen ur skolans IT-plan. Datorer behöver bl a köpas in till både
personalen och eleverna. Idag får pedagogerna dela. Det finns idag 25 datorer till eleverna.
Rektor Per Johansson redogjorde för den IT-plan som nu har tagits fram på skolan. Detta
kommer att finnas tillgängligt på V-klass för den som är intresserad av att läsa mer.
När det gäller duscharna så tycker många att det är ofräscht i dessa utrymmen. Det finns planer
på att renovera, men detta är beroende av VIP, se §9 nedan.
I åk 1 har man könsfördelat grupperna på idrotten och detta har upplevts som negativt. Detta
beror på att de håller till i den ”lilla” gymnastiksalen. Orsaken till denna uppdelning beror på att
det bara finns ett omklädningsrum. Det kommer inte vara en ständig lösning under kommande
år för eleverna i nuvarande åk 1.
Skolskjutsarnas tider har ändrats men informationen hade inte kommit fram till eleverna.
Optiplan är det nya system som används. Synpunkter på dessa ändringar har framförts.
Rutiner kring ändrade tider för hemgång diskuterades. System bör utvecklas för en säkrare
hantering.
Anledningen att åk 2 har flyttat till ”ringen”, är att dessa lokaler är bättre anpassade till antalet
elever i åk 2.
Det finns fortsatt stor oro kring trafiksituationen på skolan bland föräldrar i flera klasser. Flera
trafiklösningar som finns anses vara dåliga. Det är dessutom ofta föräldrarna som är den stora
bidragande orsaken till trafikproblemen runt skolan. På varje föräldramöte borde
”beteendeproblematiken” tas upp.

På föräldramötena behöver det också finnas tid till samtal/diskussion bland föräldrar inför
klassombudsrådet.
§8 Trafiken ska fortfarande vara ett fokusområde för lokalt skolråd. Per Johansson lägger upp
rapporten som är gjord tidigare om trafiksituationen. Vi läser igenom detta dokument till nästa
möte. Soheil försöker få till ett möte med polisen, Hyresgästföreningen i grannfastigheterna och
kommunen angående denna fråga. Soheil stämmer av med Per.
§9 Allmänt från skolledningen
Per Johansson för närvarande tf rektor på Talavid samtidigt som sitt uppdrag som rektor på
Dalvikskolan. Detta är bara en tillfällig åtgärd som ser ut att få en snabb lösning.
Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplanen är färdig. Det är ett levande dokument som kan revideras när som helst.
Planen bygger bland annat på resultat från Trygghetsenkät och andra undersökningar. Resultatet
ligger till grund för vilka åtgärder som arbetats fram.
Skolan utför ett konkret arbete för att komma tillrätta med försämringar i resultaten. Resultaten
visar också på förbättringar.
Det rämjande arbete beskriver skolans policy, hur man vill arbeta i likabehandlingsfrågor.
Det förebyggande arbete beskriver hur ska skolan konkret ska arbeta.
Elever i åk 4-6 genomför på försök planering av elevernas rastaktiviteter. Flera nya inköp av
leksaker har gjort efter barnens önskemål. Personal och elever har blivit uppskrivna på
rastvaktschema. Man har i detta schema ansvar även för förråden.
Åtgärder utvärderas och följs upp regelbundet. Första signalen av kränkning leder direkt till
anmälan. Likabehandlingsplanen läggs ut på Vklass.
VIP- och investeringsplan
För närvarande är Dalviksskolan är tre-parallellig i åk 2. Det råder ovisshet kring hur skolan på
Samset kommer att påverka elevunderlaget i framtiden. Elevunderlaget kan i sin tur påverka
Dalviksskolans placering i VIP- och investeringsplanen. I dagsläget är inga datum är nämnda
för eventuell tillbyggnad på Dalviksskolan.
Per Johansson ska ha fastighetsgenomgång i januari. Frågan lyfts då om tillbyggnad och mer
specificerade detaljer kommer att efterfrågas kring detta.
Rektor visade kommunens kapacitetsanalys fram till år 2024. Exempel på siffror finns nedan:
2024 prognos
Junedal
nuvarande elever
750
antal elever 2024
1275

Dalvik
Nuvarande elever

304

Antal elever 2024

474

Nyanlända
Dalviksskolan står i startgroparna för nyanlända flyktingbarn. När Rosenlund och Råslätt blir
fullsatta så blir Dalviksskolan aktuell. Eventuellt sker det efter jul. Beredskapen på skolan är
klar för mottagande. Eleverna på skolan är inte informerade om detta ännu.

§10 Det fanns inga övriga frågor att ta upp.
§11 Mötestider VT16: 10/2 och 4/5. Kl .18.00-19.30
§12 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

