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Uppföljning av genomförda utvecklingssamtal
 Det kan bli frågetecken kring ämnen som klasslärare inte undervisar i själv utifrån att de inte
är helt insatta i vad som händer i de andra ämnena. Skulle uppskattas om lärarna i de andra
ämnena i så fall skriva mer utförligt.


Positivt med elevledda samtal, eleverna mer insatta i sin egen inlärning och växer i att
presentera sin utveckling och tankar kring skolarbetet.



Bra om information tillgänglig för föräldrar en vecka innan på vklass.



Bra att det är fokus på det akademiska både ht och vt



Viktigt att gå igenom betygkriterierna, hur bedömningssystemet fungerar.



Hur ser undervisningen i engelska ut i de yngre åldrarna? Utifrån den förändrade kursplanen
har det blivit tydligare riktlinjer kring ämnet engelska. Vi jobbar nu igenom hur
progressionen ska se ut i lågstadiet. Det innebär även en diskussion med mellanstadiet så att
eleverna kommer in med rätt förutsättningar. Vi återkommer vid föräldramöten angående
upplägg för engelska.

Resultat Talavidskolans trygghetsenkät
En genomgång av resultatet på Talavidsenkäten. Ser generellt att eleverna trivs på skolan, att de
känner sig trygga och att de får den hjälp som de behöver i skolarbetet. Vi kan se att ju äldre
eleverna blir desto mer pekar de på att det vill vara med och bestämma i större utsträckning än vad
de ser att de gör nu. Lärare och fritidspedagoger i varje årskurs har jobbat vidare med respektive
klass resultat för att hitta områden som de kan förbättra.

Elevernas egen skyddsrond
Alla klasser har fått gå igenom sitt klassrum, korridorer och toaletter i närområdet samt skolgården.
De har noterat brister och vem de ser kan vara ansvarig för frågan. Vi jobbar nu igenom det eleverna
noterat och som är görbart.
Hur läget är på skolan just nu
 Beslut har tagits av politikerna i Jönköpings kommun om en kostnadsfri skola. Tidigare har
Skollagens riktlinjer gällt, där det får finnas enstaka inslag av obetydliga kostnader för
eleverna. Det har nu politikerna beslutat att vi inte får utgå ifrån. Talavid gör inga större
förändringar utifrån att vi sedan tidigare jobbat för att minimera avgifter kopplade till
skolan. Skolan jobbar för att ha ett fortsatt bra utbud av aktiviteter för att leverera bra
verksamhet.


I nuläget inget nytt om nybyggnationen. Diskussion av vikten av information till
vårdnadshavare under hela processen.



Diskussion om hur vi får fler föräldrar att delta i Forum för samråd.

Övriga frågor
 Finns det möjlighet att få notering om att det kommit ett nytt meddelande/en nyhet på
vklass? Om man använder appen i sin mobil så kan man ställa in pushnotiser så att nyheter
markeras.


Inga inkomna mejl angående dagens Forum för samråd.

Nästa Forum för samråd
2018 05 08 kl 18:00-19:30, matsalen

Åse Norman, rektor

